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٣

  
  
  
  

                    
         

  الدرس األول                                           
 

                                    

    :قال هللا تعالى                
َا { َّن َا َما َوَعدت َا َوآتِن َى ُرُسِلَك  َربَّن ََّك الَ َعل ِن َا یَْوَم اْلِقیَاَمِة إ َوالَ تُْخِزن

ُِضیعُ  (194) اْلِمیعَادَ  تُْخِلفُ  ِي الَ أ ّ ن َ َُھْم َربُُّھْم أ اْستََجاَب ل َ َعَمَل َعاِمٍل  ف
َِّذینَ  ال َ ن بَْعٍض ف َى بَْعُضُكم ّمِ ُنث َْو أ َكٍر أ َ ن ذ نُكم ّمِ ْ  ّمِ ُْخِرُجوا ْ َوأ َھاَجُروا

ُواْ  ُوذ ْ  ِمن ِدیَاِرِھْم َوأ ُوا اتَل َ یِلي َوق ِ َِّرنَّ َعْنُھْم  فِي َسب َُكف ْ أل ُوا تِل ُ َوق
َّاتٍ  َُّھْم َجن َن ُْدِخل ئَاتِِھْم َوأل ِ ّ ن ِعنِد  َسی ََواباً ّمِ ْنَھاُر ث َ تَْجِري ِمن تَْحتَِھا األ

 ُ ُ ِعندَه ّ ِ َوا ّ ََّوابِ  ا  {(195)ُحْسُن الث

  
 جمعھا الكلمة معناھا 

 ربوب -بابأر رب احرمنا×أعطنا  آتنا
 أرسل -رسل  رسول تفضحنا تخزنا

 المواعید المیعاد تركوا وطنھم  : ھاجروا
 ذكران- ذكور ذكر لھم  ألغفر : ألكفرن
 إناث أنثى منازلھم دیارھم
 دور-دیار دار أصابھم األذى أوذوا
  أسبلھ -سبل سبیل من أجلي\طریق سبیل
 جنان - جنات جنة حاربوا الكفار قاتلوا
 نُُھر -أنھر  –أنھار  النھر استشھدوا قتلوا

 عملة - عمال  عامل الجزاء –العطاء  الثواب
 أعمال عمل أحفظ أعمالكم الأضیع

    
 المضاد الكلمة المضاد الكلمة
 أحسن إلیھم أوذوا الشرف الخزي

 فوقھا تحتھا أعرض ونأى استجاب
 العقاب الثواب  تحقق تخلف

 قبح حسن أنثى ذكر
 احفظ أضیع رجعوا ھاجروا
 اخرجنھم أخلنھم أدخلوا أخرجوا

  
  

 حفظ

ان آل عمر
١٩٥-١٩٤ 

  

  الوحدة األولى
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٤

  سبب النزول
  .فنزلت ! إنى اسمع هللا تعالى یذكر الرجال فى الھجرة وال یذكر النساء ؟! یارسول هللا :روى أن أم سلمة قالت

  الشرح
 فإنك كریم ال ،وال تفضحنا بذنوبنا یوم القیامة، ألسنة رسلك من نصر وتوفیق وجزاء یا ربنا أعطنا ما وعدتنا على
في المجازاة  فاستجاب لھم ربھم أنھ لن یضیع عمل كل من الذكور واإلناث ، فھم سواء تُْخلف وعدًا َوَعدَْت بھ عباد،

سوف یغفر هللا لھم ذنوبھم ویدخلھم جنات  والذین ھاجروا فى سبیل هللا وتركوا دیارھم وقاتلوا الكفار ،، باألعمال 
 وهللا عنده حسن الثواب من هللا تجري من تحتھا األنھار جزاءً 

  
  
  

  الجمال  التعبیر 
  .نداء للتعظیم   ربنا

  غرضھ الدعاء والتضرع أسلوب أمر  آتنا

  أسلوب نھى للتوسل  ال تخزنا
  ،یدل على ثقة المؤمنین فى وعد ربھم بانأسلوب مؤ كد   تخلف المیعاد إنك ال

  تخدام الفاءجمیل یدل على سرعة االستجابة باس رتعبی  فاستجاب لھم
  .ى ویوضحھنتضاد یبرز المع:  ذكر وأنثى

  تعبیر یدل على المعاناة التى القاھا المسلمون وشدة تحملھم  ھاجروا– سبیليأوذوا فى (
  قاتلوا وقتلوا-دیارھم نأخرجوا م

  للتحقیر من أمر المشركین لاألفعال للمجھوبناء   )قتلوا  -أوذوا- أخرجوا(
  بین الرجل والمرأة ةالمساواتعبیر یؤكد   ن ذكر وأنثىال أضیع عمل عامل منكم م

  شيءرحمة هللا وسعت كل  إنأسلوب قسم یؤكد   ألكفرن عنھم سیئاتھم
المؤمنین فھم یستحقون  مكانةقسم یؤكد عظمة  أسلوب   ألدخلنھم جنات تجرى من تحتھا األنھار

  أفضل منزلة فى الجنة 

  .د هللا باق ویجازى المؤمن بأفضل الثوابتعبیر یؤكد أن ماعن  هللا عنده حسن الثواب

  

  

  

  ماذا یطلب المؤمنون من ربھم ؟: س 

یطلب المؤمنون من ربھم أن یؤتیھم ما وعدھم على ألسنة رسلھ من حسن الثواب وأال یفضحھم ** 

  .یوم القیامة 

  ھل استجاب هللا لھم ؟ ولماذا ؟: س 

  .نثى نعم ، ألن هللا ال یضیع عمل عامل من ذكر أو أ** 
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٥

  ما جزاء المؤمنین الذین أجبروا على ترك دیارھم ؟: س 

  .یستحقون الثواب العظیم من هللا یوم القیامة ** 

  ؟ ماذا فعل المشركون ضد المؤمنین: س 

  .أجبروھم على الخروج من دیارھم وأوذوا وعذبوا ** 

  .في اآلیة عمل وجزاء ــ وضح ذلك : س 

  .ء المشركین وتركوا دیارھم ووطنھم إن المؤمنین تحملوا إیذا: عمل ** 

  .سیستحقون الثواب العظیم ویستحقون مكانة في الجنة  :جزاء ** 

  
  
  
  ) .ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ، وال تخزنا یوم القیامة إنك ال تخلف المیعاد(قال تعالى : ١س
  -- ---------------؟) المیعاد –یوم (؟ وما جمع -------- ) رسل(ما مفرد  -١
) إنك ال تخلف المیعاد( –) ال تخزنا یوم القیامة( –) ما وعدتنا على رسلك(ما المقصود بقولھ تعالى  -٢
  ؟ 

 -----------------------------------------------------  
  من المنادى ؟ ومن الذي ینادونھ ؟ -٤

 -------------------------------------------------------  
  ى وعدھم هللا تعالى على لسان رسلھ ؟ما الذ -٤

 ------------------------------------------------------  
  من أین تفھم ذلك من اآلیة الكریمة ؟) : هللا تعالى صادق الوعد( -٥

 -------------------------------------------------------  
  ؟ ) نا یوم القیامةوال تخز –وآتنا : (ما الجمال فى قولھ تعالى  -٦

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  

 آتنا
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 رسل
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٦

  ) :ب(جمعھ المناسب فى ) أ(اختر لكل مفرد فى : ٢س
  . سبیل  –ذكر  –عمل  –المیعاد  –یوم  -١
  .ذكور  –المواعید  –سبل  –أیام  –أعمال  -٢
  
  ) :ب(اھا المناسب فى معن) أ(اختر لكل كلمة أو تركیب فى : ٣س

  )ب(  )أ(
  تركوا وطنھم  آتنا

ًا  ال تخزنا   جزاًءا حسن
  ألغفرن لھم ذنوبھم  ھاجروا

  أعطنا  ألكفرن عنھم سیئاتھم
  ال تھنا  ثوابًا

  
  ) :ب(مفردة المناسب فى ) أ(اختر لكل جمع فى :٤س
  .األنھار  –جنات  –سیئات  –دیار  –رسل  -١
  .جنة  – دار –رسول  –النھر  –سیئة  -٢

  ) :ب(عكسھا المناسب فى ) أ(اختر لكل كلمة فى : ٥س
  . ثواب  -تجرى –سیئاتھم  –أخرجوا  –أنثى  -١
  .أدخلوا  –تقف  –عقاب  –ذكر  –حسناتھم  -٢
  
ة (اقرأ ما یأتى : ٦س ار عظیم ة وآث ة ، : فى مصر حضارات قدیم ة ، وحضارة قبطی حضارة فرعونی

ع المحصوالت ، وحضارة إسالمیة ، ویأتى السیاح إ لى مصر لدراسة ھذه الحضارات ، وزراعة وجم
  )ومشاھدة آثارھا ، والتمتع بفنونھا

  ضع ثالثة عناوین تصح للقطعة السابقة ؟ -١
  حدد التناقض  الموجود فى القطعة السابقة ؟ -٢
  
  :أكمل كالمثال : ٧س

  .شجاع مثل األسد الجندى  –.                          األسد  –الجندى شجاع : المثال 
  ............................. -.                               الفضة  –الماء الرائق  -١
  ........................... -.                              النعامة  –الالعب سریع  -٢
  ............................ -.                                  اللبن  –الثوب األبیض * 
  
  :صل الجملة بالشعور الذى یناسبھا : ٨س

  الغضب  نجح أحمد فى امتحان آخر العام -١
  الحزن  صراخ األم فى وجھ ابنھا لكسرة زھریة ثمینة -٢
  التفاؤل  رسب صدیقى فى امتحان آخر العام -٣
ا : قال صدیقى  -٤ ل ھ ى جائزة نوب نرجو أن یحصل عالم مصرى عل

  .العام 
  الفرحة
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٧

  :أذكر من اآلیات ما یتفق مع المعانى اآلتیة : ٩س
  .طلب المؤمنین من هللا تعالى ما وعد بھ على لسان رسلھ  -١

-----------------------------------------------------  
  .هللا تعالى صادق الوعد  -٢

-----------------------------------------------------  
ر -٣ دفاع عن اإلسالم ،  یكف بیل ال ى س ارھم وأوذوا ف وا من دی ذین ھاجروا وأخرج وب ال الى ث هللا تع

  . وقاتلوا وقتلوا 
-------------------------------------------------------  

  . هللا تعالى یكافئ عباده ، وال یضیع أجر أى عامل  -٤
------------------------------------------------------    

فاستجاب لھم ربھم أنى ال أضیع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم  من (قال  هللا تعالى : ١٠س
یئاتھم  نھم س رن ع وا ألكف اتلوا وقتل بیل وق ى س ارھم وأوذوا ف ن دی وا م اجروا وأخرج ذین ھ ض فال بع

  ) .ن الثوابوألدخلنھم جنات تجرى من تحتھا األنھار ثوابًا من عند هللا ، وهللا عنده حس
  ؟) سیئاتھم –ألكفرن عنھم  –فاستجاب لھم ربھم (ما معنى  -١

------------------------------------------------------  
  من الذین سیغفر هللا تعالى ذنوبھم ، ویدخلھم الجنة ، كما تفھم من اآلیة الكریمة السابقة ؟ -٢
  ؟) ل منكم من ذكر أو أنثىال أضیع عمل عام(ما الجمال فى قولھ تعالى  -٣

------------------------------------------------------  
  .....................................................ھذه اآلیة الكریمة من سورة : أكمل  -٤
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة  

  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  
  :جمع كل كلمة مما یأتى فى جملة من تعبیرك ھات : ١١س
  )سبیل –عامل  –عمل  –المیعاد  –یوم (

 حسن
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 األنھار
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٨

  :ھات لكل جمع مما یأتى مفردة المناسب ، ثم أدخلھ فى جملة من تعبیرك : ١٢س
  )األنھار –جنات  –سیئات  –رسل (

  :بین نوع كل جملة مما یأتى : ١٣س
ً  -٢             .                               العلم نور  -١   . القمر مضئ لیال
  .یفرح الناجح بنجاحھ  -٤.                                یعتدل الجو فى الربیع  -٣
  :حول كل جملة اسمیة فیما یأتى إلى جملة فعلیة ، والجملة الفعلیة إلى جملة اسمیة ، وغیر ما یلزم : ١٤س
  . یشتد الحر فى الصیف  -٢              .               العرب تجمعھم لغة واحدة  -١
  . یصطاد الصیاد السمك  -٤.                             األزھار تتفتح فى الربیع  -٣

  : اجعل كل كلمة مما یأتى مبتدأ ، ثم أخبر عنھ بخبر مناسب : ١٥س
  )العنب –الحدیقة  –األزھار  –العصفور (

-----------------------------------------------------------------------------------------------
--  
  :اجعل كل اسم مما یأتى مرة مبتدأ فى جملة ، وفاعالً ى جملة أخرى : ١٦س

  )الطبیب –التاجر  –الزھرة  –العامل (
------------------------------------------------------------------------------------------  

  :اختر أداة االستفھام المناسب مما بین القوسین ، وضعھا مكان النقط فیما یأتى :١٧س
  ) متى –ھل  –ماذا (تظھر الشمس ؟                     ...............  -١
ًا لك ؟                         ...............  -٢   ) ھل –كم  –متى (صدیق
  ) ماذا –أین  –متى (ك ؟                  یوجد معبد الكرن..............  -٣
  ) أین –كیف  –ما (لون الموز ؟                                  ......  -٤

  :استفھم من صدیقك غما یأتى : ١٨س
  ----------------------------مكان مصانع الغزل والنسیج ؟            -١
   ---------------------------عدد المصانع فى مصر ؟                 -٢
  -----------------------------وقت خروج العمال من المصنع ؟         -٣
  ----------------------------حال العمال وھم یعملون بالمصنع ؟       -٤

اكتب فى ھا الموضوع فیما ال یقل عن ستة أسطر ، ) هللا تعالى ال یضیع أجر من أحسن عمالً : (١٩س
  .ًحا قیمة حس العمل عند هللا تعالى موض

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

  
ى العصر الحاضر ، ) راھیمحافظ إب(، و ) أحمد شوقى: (٢٠س ، شاعران كبیران من شعراء مصر ف

ب  ین ، فلق ین عظیم ا بلقب د ذاعت شھرتھا ، فلقب د شوقى(وق ـ ) أحم ر الشعراء(ب ب ) أمی افظ (، ولق ح
ل(بـ ) إبراھیم واحى ) شاعر النی ًرا ، وكشفوا عن ن دیًرا كبی دروھا تق اد الشاعرین وق دح النق د امت ، وق

  )رحم هللا الشاعرین ، ونفع العالم بشعرھما. نھم االمتیاز فى شعر كل م
  

  .عین من العبارة كل مثنى ، وبین عالمة إعرابھ 
------------------------------------------------------------------------------------------  

  :عین فیما یأتى المثنى ، وبین عالمة إعرابھ ، مع كر السبب : ٢١س
  . استقبلت الضیفین ببشاشة وترحیب  -٢.                             الصدیقان یتعاون  -١
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٩

  .نرى األشیاء بالعینین  -٤.                  عطفت فى العید على فقیرین  -٣
  
  : ضع مثنى مناسبًا تختاره مما بین القسین مكان النقط : ٢٢س
  ) الصدیقان –الصدیقین (   .                فى إخالص ومودة ......... یحیا  -١
  )رفان –رفین ...............                     (وضعت كتبى على  -٢
  ) قصتین –قصتان .                   (شائقتین ................... قرأت  -٣

  : ضع المثنى المناسب مما یأتى مكان النقط فیما یأتى : ٢٣س
  )فانالواق –النخلتان –مدرستین  –خبرین (
  .أمام المصنع یقظان ........................ الحارسان  -١
ً حلًوا ...............  -٢   .مثمرتان بلحا
  .سارین ............ سمعت فى المدرسة  -٣
  .متجاورتین .................... أنا وأختى فى  -٤

  :ضع مكان النقط فیما یأتى مثنى مناسبًا ، وبین عالمة إعرابھ : ٢٤س
  .إلى مصنعھما مبكرین ................ یذھب -١
  .، ومنھم ما یمشى على أربع أرجل ...................... من األحیاء ما یمشى على  -٢
  .قبل األكل وبعده .......... یغسل من یأكل  -٤

  :أدخل كل كلمة مما یأتى فى جملة ، مع االحتفاظ بعالمة إعرابھا : ٢٥س
  )الخطیبان –المسافرین  –ن العائدی –الحارسان (

  :ثن كل كلمة مما یأتى ، وأدخلھا فى جملة من تعبیرك : ٢٦س
  ) مھندسة –طبیبة  –صدیق (

  :اجعل كل اسم مما یأتى مثنى منصوبًا فى جملة : ٢٧س
  )حمامة –الشجرة  –الزھرة  –الكتاب (

  : ثن كل كلمة مما یأتى ، وأدخلھا فى جملة ، بحیث تكون مرفوعة : ٢٨س
  )الباب –المقعد  –الصورة  –الخریطة (

  :ثن كل كم مما یأتى ، وأدخلھا فى جملة ، بحیث تكون مجرورة : ٢٩س
  ) حقیبة –المنضدة  –األریكة (

  :ثن كل كلمة مبتدأ فیما یأتى ، واكتب الجملة صحیحة : ٣٠س
  . ذة مفتوحة الناف -٢.                                                   العلم مرفوع  -١

  :اجعل كل مثنى فیما یأتى ، مرفوًعا ، ومرة مجروًرا ، فى جملتین :  ٣١س
  )الصحیفتان –الكتابان  –الطریقان (

  :أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى : ٣٢س
  .                            فى ملعب الكرة  الفریقانتقابل  -١
  .بجائزة القراءة  المتسابقانفاز  -٢
  .اللتین سھرتا على خدمتى  مرضتینالمشكرت  -٣
  .الرصیف یمشى السائرون على  -٤

  : تعرف ھجاء كل كلمة مما یأتى ، ثم اكتبھا فى كراستك : ٣٣س
  ) سیئاتھم -ألكفرن   –ھاجروا  –فاستجاب  –وعدتنا  –آتنا (

  :اكتب ما یأتى مرة بخط النسخ ، ومرة بخط الرقعة : ٣٤س
 )خلف وعدههللا تعالى صادق الوعد ، ال ی(
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  ثانىالدرس ال
 
  
 
 

تاریخ بالده ویستخلص العبر من سیر العظماء  یھوى أمیر مادة الدراسات االجتماعیة حیث یتعرف
 . والتعاون مع اآلخرین ویتعلم الوفاء والعطاء والتضحیة

صورة لشخصیة من  لھذه الشخصیات فتجد في كل صفحة من صفحات ھذا األلبوم) ألبوًما ( فقد صمم 
ألنھ یتعرف أرض بالده  شخصیات التي أدت خدمة جلیلة للوطن كما أن أمیًرا یحب الدراساتال

التي یفد إلیھا السائحون من كل أرجاء  وثرواتھا الطبیعیة وخیراتھا الطیبة ویتعرف المعالم السیاحیة
  .روعتھا األرض لیشاھدوا

  : ینھما الحوار التاليعرض أمیر األلبوم على والده فسر بھ كثیًرا ودار ب وذات مساءٍ 
 في ھذه الشخصیات یا أمیر ؟ ماذا أعجبك: األب 
أعجبني فیھا ما قدمتھ للوطن من أعمال عظیمة وأجد ما أفخر بھ : أمیر 
 . أكتب رسائل ألصدقائي وأنا

 . إن ھذه الشخصیات ترد بعض أفضال الوطن علیھا: األب 
 . یا أبي لم أفھم: أمیر 
وا من نیل مصر وعاشوا في كنفھا ووجدوا فیھا ھؤالء قد شرب إن: األب 

أنت بیتك الذي یؤویك وتشعر فیھ باألمن  السكینة واألمان فكما تحب
 . وأحبوا ھم مصر بأرضھا وسمائھا وشعبھا

أمیر إن بیتك ھو وطنك وشارعك ومدرستك وحیك ومحافظتك وكل مكان في مصر ملك  نعم یا: األب 
 . ملك لھ لك وأنت

 براءة ھل األھرامات ملك لنا ؟ أمیرة في قالت
ولمشاتي والمدارس والمستشفیات ووسائل  األھرام والمعابد واآلثار والمصایف: ابتسم األب 

 . المواصالت ملك لكل مصري
 . تحت سمائنا وفوق أرضنا ھو ملك لنا ویجب أن نحافظ علیھ إن كل ما: األب 
 . أجل الوطنسبب تضحیة الكثیرین بأرواحھم من  اآلن فھمت: أمیر 
 . ورفعتھ بالعمل و المثابرة واإلصرار لذلك یا أمیر یجب أن نعمل على تقدم وطننا: األب 

ً في أن یغمض عینیھ  بعد أن أنھى األب حدیثھ اندفع أمیر في عزیمة وإصرار یؤدي واجباتھ أمال
  . إلى وطنھ بعض أفضالھ علیھ ویفتحھا فیجد نفسھ قد أصبح شابًا لیرد

  
  
  
  

 المفرد الكلمة المفرد الجمع  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  المصیف  المصایف  الدراسة  الدراسات   فرح   سر   یحب   بھوى

  المشتى  المشتى  العبرة  العبر   جرى   دار   یستنتج   یستخلص
  شخصیة  شخصیات  سیرة  سیر  الحدیث   الحوار   الدروس   العبر
  فحةص  صفحات  العظیم  العظماء   نعم   أفضال   حیاة   سیر



 ھدیة مجانیة    صدقة جاریة على روح أبى                                   ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ سمیر   ت بیومي/  إعداد     
 

١١

  خدمة  خدمات  اآلخر  اآلخرین   رعایتھا   كنفھا  الفداء   التضحیة
  ثروة  ثروات  الشخصیة  الشخصیات   كیؤوی  حدث    خطط   صمم
  الكثیر  الكثیرین  صفحة  صفحات   براءة   اإلفصاح   عظیمة   جلیلة
  روح  أرواح  خدمة  خدمات   المثابرة  خجالً   قدمت   أدت

  المعلم  المعالم  ثروة  واتثر   رفعة  یُرخص    خیراتھا   ثرواتھا
  السائح  السائحون  كنف  أكناف   صار  أصبح   یأتى  یفد

  
  

  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة
  أعداء  أصدقاء  الخبیثة  الطیبة  یكره  یھوى
  ظمئوا  شربوا  یذھب  یفد  یجھل  یتعرف
  ماتوا  عاشوا  انحطاطھ  رفعتھ  الحقراء  العظماء
  الضوضاء  سكینةال  حزن  ُ◌فرح  األخذ  العطاء
ًا   الخوف  األمان  السابق  التالى  كھالً   شاب

  كرھوا  أحبوا  حقیرة  عظیمة  الصناعیة  الطبیعیة
  بدأ  أنھى  فوق  تحت  تأخر  تقدم
  یفتح  یغمض  نھمل  نحافظ  عبس  ابتسم

  

  
  
    لماذا یھوى أمیر مادة الدراسات؟ ١س
نھا الوفاء التضحیة ، التعاون وحب یستخلص العبر من سیر العظماء ، یعلم م -یعرف تاریخ بالده    

 اآلخرین، ثروة بالده و معالمھا
    ماذا صمم أمیر  ؟:  ٢س

 ألبوما للشخصیات التى أدت خدمات جلیلة  للوطن
    لماذا یأتى السیاح الى مصر ؟:  ٣س

 لمشاھدة المعالم السیاحیة و روعتھا
  كان والد أمیر سعیدا بما فعل  ما رأى والد أمیر فیما فعل ؟ ٤س
    ماذا أعجب أمیر فى ھذه الشخصیات  ؟:  ٥س

 ما قدمتھ من أعمال عظیمھ للوطن یفخر بھا أمام زمالئھ
    ما فضل الوطن علینا  ؟:  ٦س

 شربنا من نیلھا و عشنا فى كنفھا ووجدنا فیھا السكینة و األمان
  ما واجبنا نحو األھرامات و المعابد   ٧س

 واجبھ نحوه  نعمل بجد لرفعة الوطن و تقدمھ و یؤدى  
    ماذا فعل أمیر بعد أن أنھى األب حدیثھ:  ٨س

 اندفع أمیر فى عزیمة و إصرار یؤدى واجبھ
    لماذا تمنى أمیر أن یصبح شابا ؟:  ٩س

  لیرد الى وطنھ بعض أفضالھ علیھ
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أما العبارة غیر ) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √(ضع عالمة : ١س
  :الصحیحة فیما یأتى 

  .                                              (     )یحب مادة الدراسات االجتماعیة ) أمیر( -١
  .                               (     )ألبوًما جمع فیھ صور الحیوانات والطیور ) أمیر(صمم  -٢
  (     )               .                              العبر من سیر العظماء ) أمیر(یستخلص  -٣
  .                                 (     )األلبوم على والده فسر بھ ) أمیر(ذات صباح عرض  -٤
ً عظیمة لمصر ) أمیر(أعجب  -٥   .        (     ) بالشخصیات المصریة المھمة التى قدمت أعماال

  ) : ب(المعنى المناسب لھا فى ) أ(اختر لكل كلمة فى : ٢س
  . یفد  –المعالم  –التضحیة  –العبر  –یھوى ) أ(
  . العظات  –یحب  –یأتى  –األماكن  –الفداء ) ب(

  ) : ب(الجمع المناسب لھا فى ) أ(اختر لكل كلمة فى : ٣س
  . شاب  –سبب  –صورة  –تاریخ  –مادة ) أ(
  . أسباب  –تواریخ  –شباب  –مواد  –صور ) ب(

*****************************************  
  ) : ب(المفرد المناسب لھا فى ) أ(اختر لكل كلمة فى : ٤س

  . المواصالت  –وسائل  –أفضال  –خدمات  –صفحات ) أ(
  . خدمة  –فضل  –المواصلة  –صفحة  –وسیلة ) ب(

*****************************************  
  ) : ب(المضاد المناسب لھا فى ) أ(اختر لكل كلمة فى : ٥س

  . شاب  –نحافظ  –یفد  –مساء  –یھوى  )أ(
  . نھمل  –صباح  –یكره  –كھل  –یذھب )ب(

*****************************************  
  : أجب عن األسئلة اآلتیة : ٦س
  ؟ ولماذا ؟ ) أمیر(ما المادة الدراسیة التي یحبھا  -١

------------------------------------------------------  
  ------------------------------------ألبوًما ؟) أمیر(ماذا صمم ل -٢
  ----------------------------األلبوم على والده ؟) أمیر(ما أثر عرض  -٣
  بالشخصیات المصریة المھمة ؟) أمیر(لماذا أعجب  -٤

-----------------------------------------------------  
  المصریة المھمة بلدھا مصر ؟لماذا أحبت الشخصیات  -٥

----------------------------------------------------  
  ما األشیاء  التي ھي ملك لنا على أرض مصر ؟ -٦

----------------------------------------------------  
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  ما الواجب علینا نحو وطننا ؟  -٧
---------------------------------------------------  

ر من سیر ) أمیر(یھوى ( :٧س مادة الدراسات االجتماعیة حیث یتعرف تاریخ بالده ، ویستخلص العب
  ) . العظماء ، ویتعلم الوفاء ، والعطاء ، والتضحیة ، والتعاون مع اآلخرین

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى  -) أ(
  ) یحب –یستخلص  –یكره (       )                      یھوى(معنى  -١
  )األعظم –العظیم  –اعاظم )                           (العظماء(مفرد  -٢
  )مواد –مادتون  –مودات )                               (مادة(جمع  -٣
  ) یعلم –یتعلم  –یجھل )                            (یتعرف(مضاد  -٤
  .......................... اسیة التي یحبھا أمیر ، ھي مادة المادة الدر: أكمل ) ب(
  من مادة الدراسات االجتماعیة ، كما تفھم من العبارة السابقة ؟ ) أمیر(ماذا یتعرف ) جـ(

-----------------------------------------------------  
  في العبارة السابقة ؟  من مادة الدراسات االجتماعیة ، ولم یرد) أمیر(ماذا یتعرف ) د(

-----------------------------------------------------  
  من سیر العظماء ؟ ) أمیر(ماذا یفید ) ھـ(

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 عرفیت
 

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 الدراسات



 ھدیة مجانیة    صدقة جاریة على روح أبى                                   ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ سمیر   ت بیومي/  إعداد     
 

١٤

  ) : ب(ما یكملھا من ) أ(ود فى اختر لكل عم: ٨س
  )ب(  )أ(

  فسر بھ كثیًرا  مادة) أمیر(یھوى 
  ملك لكل مصري  العبر) أمیر(یستخلص 

  الدراسات االجتماعیة  األلبوم على والده) أمیر(عرض 
  من سیر العظماء  األھرام والمدارس والمستشفیات

  
  

أعجبني فیھا ما قدمتھ للوطن من أعمال : ماذا أعجبك في ھذه الشخصیات یا أمیر ؟ أمیر : األب ( :٩س
ض أفضال  رد بع ذه الشخصیات ت عظیمة ، وأجد ما أفخر بھ وأنا أكتب رسائل ألصدقائي  ، األب  إن ھ

  ) الوطن علیھا
  

  : أكمل  ١س
  ).................. رسائل(،                    ومفرد ) .......................أفخر(معنى  -
  ) .............أصدقاء(ومضاد  –) .......................                  نالوط(وجمع  –
  بالشخصیات المصریة المھمة ؟ ) أمیر(لماذا أعجب ) ب(

-----------------------------------------------------  
ً عظیمة للوطن ؟) جـ(   لماذا تقدم الشخصیات المصریة أعماال

-----------------------------------------------------  
) جمع تكسیر –اسم إشارة للمؤنث  –أداة استفھام  –جمع مؤنث سالًما : (استخرج من الفقرة السابقة ) د(
.  
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

 ترد

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 عھانو
.........................

  الجملة
......................................

 الوطن
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  : أدخل كل كلمة مما یأتى فى جملة من تعبیرك : ١٠س
  )نحافظ –األھرام  –السائحون  –الوطن  –یھوى (

 -----------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------  

*****************************************  
ك : ھل البیت وطن ؟ األب : أمیر ( :١١س ك وشارعك ومدرستك وحی ك ھو وطن ر إن بیت ا أمی م ی نع

  ) . ومحافظتك ، وكل مكان فى مصر ملك لك وأنت ملك لھ 
  .، ثم أدخل الجمع فى جملة من عندك ) محافظة –مدرسة  –شارع (ھات جمع  -١

-------------------------------------------------------   
  ما األشیاء  التي ھي ملك لنا ، كما تفھم من العبارة السابقة ؟  -٢

-------------------------------------------------------  
  أذكر ثالثة من األشیاء التي تعد ملك لنا ، ولم ترد في العبارة السابقة ؟  -٣

-------------------------------------------------------  
*****************************************  

  : أكمل ما یأتى : ١٢س
  ................................ مادة الدراسات ) أمیر(یھوى  -١
  . على والده فسر بھ كثیًرا ) ........................ أمیر(ذات مساء عرض  -٢
  . لنا ...................... ت سمائنا وفوق أرضنا إن كل ما تح -٣
  ....................... في عزیمة وإصرار یؤدى ) أمیر(بعد أن أنھى األب حدیثھ اندفع  -٤

*****************************************  
  ) إلصرارلذلك یا أمیر یحب أن نعمل على تقدم وطننا ورفعتھ بالعمل والمثابرة وا: األب ( :١٣س
  -------------------------------) . وطن(، وجمع ) المثابرة(ھات معنى  -١
  --------------------------------كیف نعمل على رفعة وتقدم وطننا ؟  -٢
  ----------------------------بعد سماعھ ما قال والده ؟ ) أمیر(ماذا فعل  -٣

*****************************************  
  )  للوطن منزلة كبیرة عند كل إنسان( :١٤س

  . اكتب في ھذا الموضوع موضًحا فضل الوطن علیك ، وما یجب علیك أن تقدمھ لھ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------  

  : بین نوع كل جملة من الجمل اآلتیة : ١٥س
  ------------------------.           یعیش الحیوان المفترس في الغابة  -١
  ------------------------.            الحیوان المتوحش یرعى صغاره  -٢
  ------------------------.                            یأكل القرد الموز  -٣
  --------------------.               الفیل حیوان ضخم الجسم  -٤

   :بین نوع كل جملة مما یأتى ، واذكر ركنیھا : ١٦س
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  -----------------------.                       البترول ثروة غالیة  -١
ًا  -٢   -----------------------.          یذھب الناس إلى الشواطئ صیف
  -----------------------.           یدافع الجندي بروحھ عن وطنھ  -٣

  : استفھم عن : ١٧س
  ------------------------.              الھوایة التي یحبھا صدیقك  -١
  -----------------------               .عدد الكتب التي في مكتبتھ  -٢
  ------------------------.                       وقت صالة الفجر  -٣
  ------------------------.               الصدیق الذي زارك أمس  -٤

*****************************************  
ً لكل جواب مما یأتى : ١٨س   : ضع سؤاال
  ------------------------.                ، قرأت اللوحات اإلرشادیة نعم  -١
  ------------------------.           ال ، ما خالفت یوًما قواعد المرور  -٢
  -------------------------.    أسیر على الرصیف  األیمن من الطریق  -٣
   --------------------------.             أذھب إلى الحدیقة یوم الجمعة  -٤

*****************************************  
  : عین فیما یأتي المثنى ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب : ١٩س
  -----------------------.               یتعاون الشریكان في العمل   -١
  -----------------------.                 یبكر العامالن إلى عملھما  -٢
  -----------------------.  اطلعت على كتابین في عطلة نصف العام  -٣

*****************************************  
  : ضع مكان النقط فیما یأتي مثنى مناسبًا ، وبین عالمة إعرابھ : ٢٠س
  . إلى مدرستھما مبكرین .................... یذھب  -١
  . في صنع األقفاص من الجرید .......... ........یتعاون  -٢
  . من أصدقائي ............. سلمت على  -٣

  : ضع مكان النقط فیما یأتى مثنى مناسبًا ، تختاره مما بین القوسین : ٢١س
  ) الشجرتین –الشجرتان .                        (في البستان ............... أثمرت  -١
  ) خبرین –خبران .              (سارین ............... .سمعت  في المذیاع  -٢
  ) صحیفتین –صحیفتان .                       (صباحیتین ............ اطلعت على  -٣

  : ثن كل مبتدأ في كل جملة مما یأتي ، ثم اكتب الجملة صحیحة : ٢٢س
                              --------------------------------.    المھندس مخلص في عملھ  -١
  --------------------------------.      النجار یجید صنع المقاعد  -٢

*****************************************  
  : أعرب ما تحتھ خط في كل جملة مما یأتي : ٢٣س
                                              ---------------------------.       سارین  خبرینسمعت في اإلذاعة  -١
  --------------------------.         جمیلین  ’عصفورین نظرت إلى  -٢
                                     --------------------------.   ینتظرون قدوم القطار  المسافرونوقف  -٣
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١٧

  --------------------------.        اللبن واللحوم  الحیواناتنأخذ من  -٤
*****************************************  

  : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما تحتھ خط  : ٢٤س
  )ھمزة قطع –ألف وصل .                                 (النصیحة  اسمع -١
  ) ھمزة قطع –ألف وصل .                                (في النادي  ألعب -٢
  )ھمزة قطع –ألف وصل .                              (عن األشرار  ابتعد -٣

*****************************************  
  : اجمع األسماء التالیة جمع مذكر سالًما : ٢٥س
  .......: ..........المؤمن  -٣: .................  الناجح  -٢: ...................  الزائر  -١

  : اجمع األسماء التالیة جمع مؤنث سالًما : ٢٦س
  : ..................صدیقة  -٣: ..................     عالمة  -٢: ...............   صفة  -١

  : اجمع األسماء التالیة جمع تكسیر سالًما : ٢٦س
  : ...................رغیف ال –٣: ..................   الغالف  –٢: .............  الجائزة  -١

ل: (٢٧س ى العم یط ف الح نش ع ) الف رة ولجم ذكر م ع الم ابقة لجم ة الس ل الجمل اجع
  .، وغیر ما یلزم  المؤنث مرة أخرى

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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١٨

  ثالثالدرس ال
  

 محمود حسن إسماعیل / شعر                                                                                   
   : مقدمة
 

 العرب وقت السلم ووقت الحرب وستظل ملجأ لھم ومناًرا یھدیھم إلى ما ینفعھم في حاضرھم مصر الحبیبة سند كل
ًا جمیالً یسعد النفوسومستقبلھم وستظل منبع األبطال وجنة وارفة الظال   . ل ولحن

  
  
  
  
  
  

  )النص (
  الدنیا وأغنیة الشعوب یا مصر یا أنشودة

 یا كعبة األحرار رن ھتاف نصرك في القلوب
  یا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب

  باألسرار بین شذى وطیب یا جنة تھدر
  وقصیدة الشرق المطھرة الطیوب

  الدروب شدي الضیاء من الظالم ونوري كل
  
  

  
 جمعھا الكلمة  جمعھا  الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة

عر   أنشودة  لنورا  الضیاء الش
  المغنى 

  أغان  أغنیة  أناشید  أنشودة

  كعبات  كعبة  الدنا  الدنیا  صاح  رن  )مقصد(   كعبة
  المطھرات  المطھرة  جنات  جن  )الطریق(   الدروب  صوت عٍال  ھتاف
ة   شذى ة جمیل رائح

  طیبة
  الظلمات  الظالم  قصائد  قصیدة  الطاھرة  المطھرة
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١٩

  جمعھا  الكلمة  جمعھا  الكلمة  جمعھا  الكلمة
  الضیاء  الظالم  تسكن  تھتز  العبید  األحرار
  ظالم  نور  الغرب  الشرق  ھزیمة  نصر

  -  -  الظالم  الضیاء  السالم  الحروب
  

  :الشرح 
ًا لك : یخاطب الشاعر مصر بقولھ  ًا بك وأنت الكعبة التي یحج أنت یا مصر أجمل أغنیة تناقلتھا الشعوب حب وإعجاب

إلیھا األحرار ألنك الوطن الذي ینجب األبطال والعلماء فأنت جنة عامرة بمظاھر الجمال والخیرات ثم یتوجھ الشاعر 
  ھا في إشعاع العلم والثقافة إلى مصر ویطلب منھا أن تنھض وتقوم بدور

  
  
  
  

 
  
  
  

  : قال الشاعر : ١س
  لدنیا وأغنیة الشعوبیا مصر یا أنشودة ا

  یا كعبة األحرار رن ھتاف نصرك فى القلوب
  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي :١س
  ) صاح –اقترب  –ضحك )                                (رن(معنى  -١
  ) الحریر –الُحرُّ  –الحار )                             (األحرار(مفرد  -٢
  ) نھى –نداء  –استفھام :                  (أسلوب ) یا كعبة األحرار(-٣
  بم وصف الشاعر مصر فى البیتین ؟ ) ب(

------------------------------------------------------  
  ؟) یا كعبة األحرار(ما الجمال فى قول الشاعر ) جـ(

------------------------------------------------------  
  اكتب البیتین التالیین لھذین البیتین ؟ ) د(
  
  

  الجمال  التعبیر                   
  ا أنشودة الحیاةیا مصر ی( 

  یا جنة - األبطال  یا أم -یا كعبة األحرار 
  أسالیب نداء للتعظیم والتنبیھ :

  الواسعة تعبیر جمیل یوضح شھرة مصر  أنشودة األحرار  -
  األحرار مصر بالكعبة مما یدل على عظمة مصر فھي مقصد تصویر  األحرار یا كعبة  -

  .لة مصر الغالیة التي تشغل القلب والوجدان تعبیر جمیل یبین منز  القلوب ھتاف نصرك في
تعبیر یؤكد أن مصر منبع البطولة وألبنائھا السبق في العلوم   تكرار یا أم األبطال

 والفنون
  بالجنة بما فیھا من خیر وجمال صور مصر  یا جنة  -
  .أسلوب أمر غرضھ الحث   )نوري  -شدي  (
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٢٠

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  

  
************************************************************* 

  :أمام كل ملة مما یأتي ) خیال –حقیقة (ضع مكان النقط : ٢س
  .                   (                    )القطن  والقمح  تزرع مصر -١
  .                  (                    )یسقط المطر فى مصر شتاًء  -٢
  .             (                   )یتمایل النیل بین السھول والودیان  -٣
  )              .                       (     تتفتح األزھار فى الربیع  -٤

  : ھات : ٣س
  
  ) الدروب –الطیوب  –ھتاف  –كعبة  –أنشودة : (معنى  -١

-------------------------------------------------------  
  ) قصید –كعبة  –أغنیة  –الدنیا  –أنشدوه : (جمع  -٢

-------------------------------------------------------  
  ) الطیوب –أبطال  –القلوب  –األحرار  –عوب الش: (مفرد  -٣

-------------------------------------------------------  
  ) الظالم –الضیاء  -جنة   –الحرب  –نصرك : (مضاد  -٤

-------------------------------------------------------    
  
  
  
  
  

 جمیال
 

 نوعھا

 مضادھا معناھا
 

  الجملة
......................................

 مصر
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٢١

  : ٤س
  

  یا أم أبطال الفنون ، وأم أبطال الحروب
  یا جنة تھتز باألسرار بین شذى وطیب

  
  ) ...............جنة: (،  وجمع ) : ............. تھتز(معنى : أكمل ) أ(

  ) .........جنة(ومضاد  –) ...........     األسرار(مفرد  -        
  . یتین بصفات عدة ، وضح ذلك وصف الشاعر مصر فى الب) ب(

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------   

  ؟ ) یا أم أبطال(عالم یدل تكرار ) جـ(
-------------------------------------------------------  

  الذي منھ ھذان  البیتان ؟ من قائل ھذا النص ) د(
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

*************************************************************  
  : قال الشاعر : ٥س

  وقصیدة الشرق المطھرة الطیوب
  شدي الضیاء من الظالم ونورى كل الدروب

  
  ) . الظالم(، ومضاد ) قصیدة(، وجمع ) الدروب(، ومفرد ) شدي(ات معنى ھ) أ(

------------------------------------------------------  
  بم وصف الشاعر مصر فى البیت األول ؟ ) ب(

 شذى
 

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 الفنون
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٢٢

------------------------------------------------------  
  اني ؟ ماذا طلب الشاعر من مصر في البیت الث) جـ(

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

************************************************************* 
  : ھات من أبیات النص ما یتفق مع العبارات اآلتیة :٦س
  . أنت یا مصر جنة عامرة بالخیرات ، ومظاھر الجمال  -١

------------------------------------------------------  
  . أنت یا مصر أجمل أغنیة تغنت بھا الدنیا  -٢

-------------------------------------------------------  
  .أنت یا مصر قصیدة ذات معنى جمیل  -٣

------------------------------------------------------  
  . أبطا الفنون وأم أبطال الحروب  أنت یا مصر أم -٤

-------------------------------------------------------  
  *************************************************************  

  : لك صدیق یعیش في إحدى البالد العربیة : ٧س
  . لة عن ستة أسطر اكتب إلیھ رسالة تحبب إلیھ فیھا زیارة مصر ، بحیث ال تقل الرسا

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  
  : استخرج مما یأتي المثنى ، وبین عالمة إعرابھ : ٨س
           ---------------------------.          قرأت قصتین من قصص البطولة  -١
    ---------------------------.        یجرى المتنافسان في ملعب النادي  -٢ 
  --------------------------.          ى صدیقین من أصدقائي استمعت إل -٣

 الضیاء
 

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 الدروب
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٢٣

  : ضع مكان النقط فیما یأتي مثنى مناسبًا ، تختاره مما بین القوسین : ٩س
  ) النخلتان–النخلتین (       .                      ثمًرا ناضًجا .................... تحمل  -١
  ) صدیقین –صدیقان .                          (من أصدقائي ................ سلمت على  -٢
  ) صورتین –صورتا .                                  (على حائط الفصل ........ شاھدت  -٣
  

******************************************************   *******  
  : ھات جمع التكسیر من الكلمات اآلتیة : ١٠س

  )عمل –ظرف  –طالب  –ضابط  –شارع (
 --------------------------------------------------------  

   *************************************************************  
  : ھات المفرد من كل جمع مما یأتى : ١١س

  )األحرار –الحروب  –األسرار  -ئح  روا –صحف (
 --------------------------------------------------------  

   *************************************************************  
  :ضع مكان النقط جمع تكسیر ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب : ١٢س
  . المخترعات  فى اختراع كثیر من........ نجح  -١
  ............................... ینظف العمال  -٢
  ..................العلم نافع فى  -٣

   *************************************************************  
  : أدخل كل جمع تكسیر فى جملة مفیدة ، مع المحافظة على عالمة إعرابھ : ١٣س

  )المیذالت –األدراج  –الكتب (
  : ھات مفرد كل كلمة تحتھا خط فیما یأتى ، واكتب الجملة مرة ثانیة : ١٤س
   -----------------------------.           على الشجرة  العصافیرتغرد  -١
    -----------------------------.     من المعلم  الدروسیسمع التالمیذ  -٢
  -----------------------------                   .الفقراء نعطف على  -٣

   *************************************************************  
  : أعرب ما تحتھ خط فى كل جملة مما یأتى : ١٥س
  -----------------------------.     فى المدرسة  األصدقاءسلمت على  -١
  -----------------------------.     مسلیة من المكتبة  قصًصااشتریت  -٢
  -----------------------------.  إلى المدارس كل صباح  التالمیذیذھب  -٣

   *************************************************************  
  : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما تحتھ خط فیما یأتى : ١٦س
  ) ھمزة قطع –ألف وصل (                                      .   المتحانینجح المجتھد فى ا -١
  )ھمزة قطع –ألف وصل .                                                       (باألقالم نكتب  -٢
  )ھمزة قطع –ألف وصل .                                   (لالمتحان أمر ضرورى  االستعداد -٣
  )ھمزة قطع –ألف وصل .                                            (من المؤذن ناألذانسمع  -٤

   *************************************************************  
  :اكتب ما یأتى مرة بخط النسخ ، ومرة بخط الرقعة : ١٧س

  "  یا مصر یا أنشودة الدنیا وأغنیة الشعوب " 
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٢٤
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٢٥

  لدرس األولا
  
  
  
  

   :عن أبي الدرداء رضي هللا عنھ قال سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
درھًما وإنما ورثوا العلم  إن العلماء ورثة األنبیاء وإن األنبیاء لم یورثوا دیناًرا وال( 

  .) فمن أخذه أخذ بحظ وافر 
   :الشرح 

یبرز الحدیث مكانة العلماء فھم یأتون بعد األنبیاء ألنھم یقومون بھدایة البشر إلى ما 
  .ینفعھم لذا فإن ما حصل على العلم فقد نال أفضل شيء

  

  :معانى الكلمات 
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة
أنهم یقومون بدور األنبیاء فى تبلیغ شریعة هللا تعالى ) : ورثة األنبیاء(والمراد بـ) ثوار (مفردها   ورثة

  .وهدایة الناس إلى ما فیه صالحهم وفالحهم فى الدنیا واآلخرة 
قطعة من الفضة كانت تضرب للتعامل بها   درهم

  )دراهم(بین الناس والجمع 
عمله تستخدم فى التعامل بها بین   دینار

  )دنانیر(مع الناس والج
  )حظوظ(نصیب والجمع   حظ  )ناقص(كامل والمضاد   وافر

  :الكلمة ومفردها 
  مفردها  الكلمة  مفردها  الكلمة  مفردها  الكلمة
  النبى  األنبیاء  وارث  ورثة  العالم  العلماء

  :الكلمة ومضادها 
  مضادها  الكلمة  مضادها  الكلمة  مضادها  الكلمة
  -  -  ناقص  وافر  أعطاه  أخذه

  
  

  

  الجمال                     التعبیر                   
  .أسلوب مؤكد بإن وفیھ تعظیم لمكانة العلماء :   إن العلماء ورثة األنبیاء – ١
  تضاد یبرز المعنى ویوضحھ :   ورثوا –لم یورثوا  – ٢
ورث مثل المال أسلوب مؤكد بإنما فیھ تشبیھ للعلم بالشيء المادي الذي ی:   إنما ورثوا العلم – ٣

  . واألرض والبیوت 
  تعبیر یبین فضل العلم و أنھ المكسب الحقیقي لإلنسان وأفضل میراث لھ:   أخذوا بحظ وافر – ٤



 ھدیة مجانیة    صدقة جاریة على روح أبى                                   ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ سمیر   ت بیومي/  إعداد     
 

٢٦

  

  
  
  
  

  :ى أما العبارة غیر الصحیحة فیما یأت) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √(ضع عالمة : ١س
  .                   (    )العلماء ورثة  األنبیاء  - ٢     .       (     )  األنبیاء یورثون المال  -١
  .(     )من كان میراثھ من العلم فقد نال أفضل شئ  - ٤.         (     )األنبیاء یورثون العلم -٣
  .       (     )إن أفضل ما یكتسبھ اإلنسان ھو المال  -٥

  ) وافر –حظ  –ورثة (معنى  -١  : ھات ما یأتى : ٢س
  ) األنبیاء –ورثة  –العلماء : (مفرد  - ٢
  ) حظ –العلم  –درھم  –دینار : (جمع  -٣
   )  العلماء -وافر  أخذ  (مضاد  -٥

***********************************************************  
ھ  –رضى هللا عنھ  –عن أبى الدرداء : ٢س ال أن ول ) ص(سمعت رسول هللا : ق اء ، وإن (یق ة األنبی اء ورث إن العلم

  ) . األنبیاء لم یرثوا دیناًرا وال درھًما ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر
  ، ) .......... العلماء(، ومفرد ) ........ ورثة(معنى :  أكمل -١

  ) ............رواف(، ومضاد ) .......... دینار(وجمع           
  ---------------------من ورثة األنبیاء ، كما تفھم من الحدیث الشریف ؟  -٢
  ما منزلة العلماء ، كما تفھم من الحدیث الشریف ؟ ولماذا ؟  -٣
  ما العلم المقصود فى الحدیث الشریف ؟  -٤
  ) . العلماء ورثة األنبیاء) (ص(ما الجمال فى قول الرسول  -٥

  المفردات بالكلمات المناسبة أكمل شبكة 
  
  
  
  
  
  
  

  الجواب  السؤال                   
ما أفضل میراث یتسلح بھ :  ١س

  اإلنسان ؟
  .العلم النافع ** 

  
لماذا رفع الحدیث من منزلة :  ٢س

  \؟العلماء 
ألنھم في المنزلة بعد األنبیاء وذلك ألنھم یؤدون دورھم في ھدایة ** 

  .الخلق وإرشادھم إلى الصالح 
أخذ بحظ ( ما الجمال في قولھ :  ٣س

  ؟) وافر 
  تعبیر یبین فضل العلم وأنھ مكسب حقیقي لإلنسان

وأفضل میراث تعبیر یبین فضل العلم و أنھ المكسب الحقیقي لإلنسان :   أخذوا بحظ وافر – ٤
  لھ

العلماء ورثة (ما المقصود بـ  -٥
  )األنبیاء

أنھم یقومون بدور األنبیاء فى تبلیغ شریعة هللا تعالى وھدایة الناس إلى 
  .ما فیھ صالحھم وفالحھم فى الدنیا واآلخرة 

 العلماء
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٢٧

  
  :أكمل خریطة المفردات 

  
  
 
 
 
 
 
  
  

ًا بالكلمات التى بین القوسین: ٣س   :  أكمل الحدیث الشریف التالى ، مستعین
  )درھماً ا ––  بحظ - ءاألنبیا - العلم (

درداء  ى ال ن أب ھ  –ع ى هللا عن ول هللا  –رض معت رس ال س ھ ق ول ) ص(أن ة(یق اء ورث ، وإن ................ إن العلم
  ) . وافر... ذ، فمن أخذه أخ............... وال ، وإنما ورثوا  ادینارً  األنبیاء لم یرثوا

  الناس ؟ ما دور األنبیاء نحو  -٢
  ) .أخذ بحظ وافر –إنما ورثوا العلم ) (ص(ما الجمال فى قول رسول هللا  -٣
  -----------------------------.        من راوى ھذا الحدیث الشریف ؟ -٤
  ماذا نتعلم فى ھذا الحدیث الشریف ؟  -٥

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  
  

ًا ، وبین عالمة إعرابھ : ٤س   : ضع مكان النقط فیما یأتى مثنى مناسب
  . فى استذكار دروسھما ...................... یتعاون  -١
  .......................... اإلنسان على  یسیر -٢
  . مسلیتین ......................... قرأت  -٣
  

  : عین فى كل مما یأتى  المثنى ، وبین عالمة إعرابھ : ٥س
  --------------------------.       یتبارى الالعبان فى حلقة المالكمة  -١

 حظ

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 األنبیاء

 وافر

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................
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٢٨

  --------------------------.       قدمت المدرسة الجوائز للمتسابقین  -٢
  --------------------------.              استقبلت الصدیقین بترحیب  -٣

***********************************************************  
  : اجمع األسماء التالیة جمع مذكر سالًما : ٦س

  )الصانع –البائع  –المسافر  –المھندس  –الناجح (
  : ألسماء  التالیة جمع تكسیر اجمع ا: ٧س

  )الطعام –الحجرة  –النافذة  –الشجرة  –العلم (
  

  : ثن كل مبتدأ فیما یأتى ، واكتب الجملة صحیحة : ٨س
  ------------------------------------.            النخلة مثمرة  -١
  --------------------------------------.          الشباك مفتوح  -٢

  
  : اجعل الجمل اآلتیة فى صیغة الجمع : ٩س
  ---------------------------------.             بالصبر  المصريیشتھر  -١
   --------------------------------.                 األرزالفالح  یزرع -٢
  -------------------------------.           برعایة أوالدھا  الدولةتھتم  -٣

***********************************************************  
  تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما تحتھ خط  : ٠١س
  ) ھمز قطع –ألف وصل .                                 ( لالمتحاناستعد التلمیذ  -١
  )ھمز قطع –ألف وصل ( .                                  یحب أكل الموز  أحمد -٢
  )ھمز قطع –ألف وصل .                                  (من األكل مضر  اإلكثار -٣
  )ھمز قطع –ألف وصل .                             (فى طلب العلم مفید  االجتھاد -٤

  
  : أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى : ١١س
  ----------------------------   .    إلدخال الشمس والھواء  النافذفتحت  -١
اوضعت األم  -٢ ً   ----------------------------.            فوق المائدة  أطباق
  ----------------------------.        فى المدرسة  األصدقاءسلمت على   -٣

***********************************************************  
  : كر السالم من كل كلمة مما یأتى ھات جمع  المذ: ١٢س

  )العامل –الالعب  –المھندس  –الفالح (
  : عین كل جمع مذكر سالم ، وبین موقعھ ، وعالمة إعرابھ : ٣١س
  ----------------------------.                  یقیم المھندسون الجسور  -١
  ----------------------------.      المحصولیتعاون الفالحون فى جنى  -٢
  ----------------------------.       ودعنا المسافرین ألداء فریضة الحج  -٤
  ----------------------------.          یحتفل الجیش بالمحاربین القدماء  -٥

***********************************************************  
  :ختاره مما بین القوسین ضع مكان النقط جمع مكر سالًما ت: ٤١س

  )المسلمون –المنافقین  –المجاھدین (
  . بین الصفا والمروة ....................... فى الحج یسعى  -١
  . فى سبیلھ .............................. یثبت هللا  -٢
  ........................... ابتعد عن  -٣

  : ین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب ضع مكان النقط جمع مذكر سالًما ، وب: ١٥س
  . وراء اإلمام فى خشوع .................. یقف  -١
  . فى أقوالھم وأفعالھم ...................... یرضى هللا عن  -٢
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٢٩

  . فى المطار ............ ودعنا  -٣
  . على الفقراء والمساكین ....... یعطف  -٤
  .فى المسابقات ..... ................نقدم الجوائز لـ  -٥

***********************************************************  
  : اجعل كل كلمة تحتھا خط فیما یأتى ، جمع مذكر ساًما : ١٦س
  --------------------.                       فى موقع اعمل  المھندسوقف  -١
  ---------------------.      من األصدقاء على أسرار أصدقائھالمخلص یحافظ  -٢
  --------------------.                                   القطن  الفالحیزرع  -٣
  --------------------.                        بأشجار البستان  البستانىیھتم  -٤

***********************************************************  
  : رد كل كلمة تحتھا خط فیما یأتى ھات مف: ١٧س
  --------------------.                  فى كشف مخترع جدید  المصریوننجح  -١
  --------------------.                       األبقار والجاموس  الفالحونیربى  -٢
  -------------------.                                بالنجاح  الناجحونیفرح  -٣
  .     الجوائز  المتفوقوننال  -٤
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٣٠

  نىالدرس الثا
  
  
  
  

طحب معلم العلوم تالمیذه إلى معمل الوسائط بالمدرسة وقد تعجب التالمیذ ألن المعلم صا
  .طلب منھم الذھاب إلى معمل الوسائط بدالً من معمل العلوم

جلس التالمیذ أمام أجھزة الكمبیوتر یشاھدون بعض الصور 
ي أثناء اندماجھم في المشاھدة انقطع التیار الكھربي فانتھز وف

المعلم ھذه الفرصة وأخذ یحدث التالمیذ عن الكھرباء فھي 
الغنى عنھا في البیت أو المستشفى أو المدرسة أو الشارع أو 
المصنع فكل األجھزة المنزلیة تساعد أفراد األسرة على إنجاز 

ثالجة أو الغسالة والمكواة أعمالھم تعتمد على الكھرباء مثل ال
والمدفأة والسخان في غرفة العملیات بالمستشفى الیمكن إجراء 

أیة عملیة دون تیار كھربائي فكل األجھزة التي یستخدمھا 
  .الطبیب تدار بالكھرباء

وفي المصنع تدار معظم اآلالت بالكھرباء ویعوق انقطاع التیار 
دث المعلم عن مخترع الكھرباء ومخترع المصباح الكھربائي الحركة في الشارع لیالً ثم تح

ماذا یحدث إذا : الكھربائي ولكي یستثیر المعلم انتباه التالمیذ طرح علیھم السؤال التالي 
 انقطع التیار الكھربائي لمدة أسبوع ؟

انبرى التالمیذ یجیبون والمعلم یشجعھم في جو من المرح فأكثروا القول في تعطل 
الناس درجة الحرارة في الصیف والبرودة في الشتاء ألن المراوح الشركات وعدم تحمل 

  .ستتعطل والسخانات ستتوقف
ومن اإلجابات التي أعجب بھا التالمیذ إجابة نبیل صدیق أمیر فقد قال عندما ینقطع التیار 
ًا یتحدثون ویتناقشون ویضحكون ویقضون وقتًا جمیالً  الكھربائي یجلس أفراد األسرة مع

أكد المعلم من إدراك التالمیذ أھمیة حثھم على حسن استخدام الكھرباء وتجنب وعندما ت
مخاطرھا وتوجھ المعلم إلى نافذة المعمل ثم أشار إلى المعامل فعادت الكھرباء فضحك 

   .التالمیذ وعادوا إلى فصلھم مسرورین
  

  
  

  جمعھا  الكلمة  جمعھا  الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
ُسر   األسرة  معلمون  ُمعلم  عجب  جبتع  صحب  اصطحب   األ

  مدد  مدة  معامل  معمل  خالل   أثناء  الذھاب  التوجھ
  أسابیع  أسبوع  التیارات  التیار  رجعت  فعادت  استغل  انتھز
  أجواء  جو  الفرص  الفرصة  یكلم  یحدث  بدأ  أخذ
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٣١

  األقوال  القول  المكاوى  المكواة  تستند على  تعتمد   ال استغناء   ال غنى 
  إجابات  إجابة  المدافئ  المدفأة  یستعملھا  یستخدمھ  )عمل(   إجراء

  أصدقاء  صدیق  السخانات  السخان  یمنع  یعوق  تتحرك  تدار
  نوافذ  نافذة  عملیات  عملیة  یحرك   یستثیر  ذھب  توجھ
  العمال  العامل  األطباء  الطبیب  تنافس  انبرى  ألقى  طرح
  فصول  فصل  الحركات  الحركة  الھالك  مخاطر  شدة الفرح   المرح
  المنزلیات  المنزلیة  مخترعون  مخترع  فھم  إدراك  سر بھا  بھا أعجب
  األسئلة  السؤال  المصابیح  المصباح  االبتعاد عن  تجنب  شجعھم  حثھم

  
  

  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة
  سؤال  إجابة  الحزن  المرح  یسألون  یجیبون
  عدو  صدیق  فأقلوا  فأكثروا  وصل  انقطع

  ذھبوا  عادوا  تشغیل  تعطل  اتصل  طعانق
  حزین  مسرور  البرودة  الحرارة  توقف  تُدار

  یبكون  یضحكون  الشتاء  الصیف  السكون  الحركة
  قبیًحا  جمیالً   الحرارة  البرودة  نھاًرا  لیالً 

  سوء  حسن  الصیف  الشتاء  سكت  تحدث
  بكى  ضحك  ستعمل  ستتعطل  السابق  التالى

  
  
  
  
 ؟ بالمدرسة الوسائط ملمع الى التالمیذ اصطحب من - ١

   . العلوم معلم
 ؟ تالمیذه العلوم معلم اصطحب أین - ٢

  . بالمدرسة الوسائط معمل الى
 ؟ التالمیذ تعجب لماذا - ٣
 .العلوم معمل من بدال الوسائط معمل الى التوجھ منھم طلب المعلم ألن*
 التالمیذ؟ جلس أین - ٤
 الصور بعض ونیشاھد الكمبیوتر أجھزة أمام التالمیذ جلس*
 ؟ المشاھدة فى التالمیذ اندماج أثناء حدث ماذا -٥
 . الكھربائى التیار انقطع *
 ؟ األب قال كما الكھرباء عن فیھا غنى ال التى األماكن ما - ٥

  . المصنع أو الشارع أو المدرسة أو المستشفى أو البیت فى عنھا غنى ال الكھرباء
 ؟ الدرس من فھمت اكم المنزلیة األجھزة أھمیة ما - ٦

  . أعمالھم انجاز على األسرة أفراد تساعد
 ؟ الكھرباء على تعتمد التى المنزلیة األجھزة ھى ما - ٧

  . والسخان والمدفأة والمكواة والغسالة الثالجة
 ؟ ولماذا ؟ كھرباء وجود بدون المستشفى فى عملیة أى إجراء یمكن ھل - ٨
  بالكھرباء تدار الطبیب یستخدمھا التى األجھزة كل ألن كھرباء جودو بدون عملیة أى إجراء یمكن ال ال
 ؟ أسبوع لمدة الكھربائي التیار انقطع إذا یحدث ماذا - ٩

  ألن الشتاء فى والبرودة الصیف فى الحرارة درجات الناس یتحمل وال والمصانع الشركات تتعطل
 . ستتوقف والسخانات ستتعطل المراوح
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٣٢

 صاحبھا؟ ومن ؟ الكھربائى التیار انقطع إذا یحدث ماذا حول التالمیذ أعجبت التى اتاإلجاب أكثر ما - ١٠
  یتحدثون معا األسرة أفراد یجلس الكھربائى التیار ینقطع عندما : قال حیث أمیر صدیق نبیل إجابة

 . جمیال وقتا ویقضون ویضحكون ویتناقشون
 ؟ التالمیذ المعلم حث بم - ١١

   . مخاطرھا وتجنب الكھرباء ماستخدا حسن على حثھم
  
  
  
  

  :  أجب عن السؤال اآلتى: ١س
   إلى أین اصطحب معلم العلوم تالمیذه ؟ -١
  ماذا شاھد التالمیذ فى أجھزة  الكمبیوتر ؟ وماذا حدث بعد ذلك ؟ -٢
  أذكر ثالثة أمثلة ألماكن ال نستغنى فیھا عن الكھرباء ؟ -٣
  یحدث إذا انقطع التیار الكھربائى ؟ ماذا -٤
  

ار : "٢س جلس التالمیذ أمام أجھزة الكمبیوتر یشاھدون  بعض الصور  وفى أثناء اندماجھم فى المشاھدة انقطع التی
الكھربائى ، فانتھز المعلم ھذه الفرصة ،وأخذ یحدث التالمیذ عن الكھرباء ،فھى ال غنى عنھا فى البیت أو المستشفى 

  " .  أو الشارع أو المصنع أو المدرسة
  :اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى  -أ

  ) اقترب –استغل  –ابتعد )                                      (انتھز(معنى  -١
  ) الفرص –الفروصات  –األفراص )                                    (الفرصة(جمع  -٢
  ) الصورة –الصار  –األصور (                                 )    الصور(مفرد  -٣
  ) تحت –خلف  –فوق )                                       (أمام(مضاد  -٤
  ما الذى شاھده التالمیذ فى أجھزة الكمبیوتر ؟  -ب
  ماذا حدث فى أثناء اندماج التالمیذ فى مشاھدة أجھزة الكمبیوتر ؟ -جـ
  .أذكر ثالثة من األماكن ال نستغنى فیھا عن الكھرباء " اء ال غنى عنھاالكھرب" -د

ًا للفقرة السابقة  -ھـ ًا مناسب   .ضع عنوان
ا  –فعالً  –فاعالً : (استخرج من الفقرة السابقة  - و ً ) جمع تكسیر –كلمة بھا ھمزة قطع  –كلمة بھا ألف وصل  –حرف
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة  .

  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
  

 انتھز

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 الكمبیوتر



 ھدیة مجانیة    صدقة جاریة على روح أبى                                   ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ سمیر   ت بیومي/  إعداد     
 

٣٣

  :أما العبارة غیر الصحیحة فیما یأتى ) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √(ضع عالمة : ٣س
  .                                   (         )ه إلى حدیقة المدرسة ٨اصطحب معلم العلوم تالمیذ -١
 (         )                                                   .جلس التالمیذ أمام أجھزة الكمبیوتر  -٢
  (         )حدث المعلم التالمیذ عن الكھرباء                                                        -٣
  )       .                                                  (  كل األجھزة المنزلیة تعمل بالكھرباء  -٤
  .                             (         )ال یعوق انقطاع التیار الكھربائى الحركة فى الشارع لیالً  -٥
  

الى : "٤س یھم السؤال الت ذ طرح عل دة : لكى یستثیر المعلم انتباه التالمی ائى لم ار الكھرب اذا یحدث إذا انقطع التی م
  " .أسبوع 

  ، ثم أدخل ما تأتى بھ فى جمل من عندك ) التالمیذ(، ومفرد ) السؤال( ، وجمع) یستثیر(معنى : ھات  -١
  -----------------------------ماذا فعل المعلم لیستثیر انتباه التالمیذ ؟ -٢
  بم أجاب التالمیذ المعلم عن السؤال الوارد فى الفقرة السابقة ؟ -٣
ًا للفقرة السابقة  -٤   ------------------------------------.ضع عنوان
  ) .كلمة بھا ھمزة قطع –كلمة ببھا ألف وصل  –أداة استفھام : (استخرج من الفقرة السابقة  -٥
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

*************************************************************  
  

  :ا یأتى المثنى ، وبین عالمة إعرابھ استخرج مم: ٥س
  --------------------------------.قصتین من القصص الدینى  –قرأت  -١
  ----------------------------------.یجرى الالعبان فى ملعب النادى  -٢
  ---------------------------------.استمعت إلى زمیلین من زمالئى  -٣
  

ًا ، تختاره مما بین القوسین ضع مكان النقط ف: ٦س   :یما یأتى مثنى مناسب
  )الشجرتان –الشجرتین .                       (ثمًرا ناضًجا ....................... تحمل  -١
  )صدیقین –صدیقان .                       (من أصدقائى ................. سلمت على  -٢

 یستثیر

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 ءالكھربا



 ھدیة مجانیة    صدقة جاریة على روح أبى                                   ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ سمیر   ت بیومي/  إعداد     
 

٣٤

  )قطتین –قطتان .                          (ى الشارع ف...................... شاھدت  -٣
  

  :اجعل كل كلمة تحتھا خط فیما یأتى ، جمع مذكر سالًما : ٧س
  ---------------------------------. الصالة فى أوقاتھا  المسلمیؤدى  -١
  -------------------------------------.فى الحقل  المزارعیعمل  -٢
  -------------------------------.من السفر فى المطار  دمالقانستقبل  -٣
  

  :أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى : ٨س
  ------------------------------------. الجوائز  المتفوقونینال  -١
  -------------------------------.فى إنجاز أعمالھم  المخلصیننشكر  -٢
  -----------------------------. عام  كل للمتفوقینتقدم مدرستنا الجوائز  -٣
  

  
ة : : ٩س فى فصل الربیع ، تشرق الشمس ، ویعتدل الجو ، وترق فیھ النسمات العطرة ، فیمتلئ الجو بالروائح الطیب

  " .، كما تتفتح الزھرات ، وتغرد الطیور ، ویبتھج الناس ، ویخرجون إلى المتنزھات مسرورین 
  --------------------------------. یع أذكر مظھرین من مظاھر الرب -١
  .استخرج كل جمع مؤنث سالم فى العبارة ، واذكر عالمة إعرابھ  -٢

-------------------------------------------------------  
  :عین كل جمع مؤنث سالم فیما یأتى ، وبین موقعھ ، وعالمة إعرابھ : ١٠س
  -------------------------------.سھرت الممرضات على راحة المرضى  -١
  ---------------------------------.سمعت المذیعات یذعن أنباء العالم  -٢
  --------------------------------.تحتفل األسرة بالمناسبات السعیدة  -٣
  

ًا ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب : ١١س   :ضع مكان النقط جمع مؤنث سالًما مناسب
  . فى المصانع إلى أعمالھن .................................... بكر ت -١
  . فى أقوالھن ................................... نحترم  -٢
  .فى جائزة القراءة ....................... أثنت المعلمة على  -٣
  .فى عمل الخیر ................................... تتسابق  -٤
  

  
  : اجعل كل كلمة تحتھا خط فیما یأتى ، جمع مؤنث سالًما  :١٢س
  ---------------------------------.طابور الصباح  المعلمةحضرت  -١
  ------------------------------.عن األسئلة فى الفصل  التلمیذةأجابت  -٢
  ----------------------------------------.المرضى  الطبیبةتعالج  -٣
  -------------------------------. األم فى أعمال البیت  الفتاةتعاون  -٤
  

  :ھات مفرد كل كلمة تحتھا خط فیما یأتى : ١٣س
  --------------------------------.األبناء  األمھاتترعى  -١
  ---------------------------. فى رعایة المرضى  الممرضاتتساعد  -٢
  -------------------------------. مع القطن فى ج الفالحاتتعاون  -٣
  

  :أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى : ١٤س
  ------------------------.حفالت  تقام لھن  فى المثالیات  األمھاتنكرم  -١
  ---------------------------------.  المطارھبطت الطائرات فى  -٢



 ھدیة مجانیة    صدقة جاریة على روح أبى                                   ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ سمیر   ت بیومي/  إعداد     
 

٣٥

  ----------------------------------------. المھذباتیحب الناس  -٣
  ------------------------------------.بالتلمیذات  المعلماتتھتم  -٤
  
  

  :استخرج المثنى فیما یأتى ، وبین عالمة إعرابھ : ٧س
  .وصل المسافرون إلى المطار  -١
  .تصدقت على فقیرین  -٢
  .  قرأت قصتین فى العطلة الصیفیة -٣
.  

  :ین موقعھ ، وعالمة إعرابھ عین كل جمع مذكر سالم ، وب: ٨س
  .یھتم المعلمون بتعلیم أبناء الوطن  -١
  .یتعاون الفالحون فى زرع أراضیھم  -٢
  .یثنى الناس على المخلصین فى أعمالھم  -٣
  . استقبلنا المسافرین فى المطار -٤
  

  :اجعل كل كلمة تحتھا خط فیما یأتى ، جمع مذكر سالًما : ٩س
  .بنجاح  االمتحان المجتھدیؤدى  -١
  .فى المصنع  الصانعیعمل  -٢
  .فى المطار  المسافرنستقبل  -٣
  

  :أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى : ١٠س
  . عن وطنھم بشجاعة  المناضلونیدافع  -١
  .فى إنجاز أعمالھم  المخلصیننشكر  -٢
  .كل عاٍم  للمتفوقینتقدم مدرستنا الجوائز  -٣
  

  : تاره مما بین القوسین ، ثم اضبطھ ، وبین سبب الضبط ضع مكان النقط جمع مؤنث سالًما تخ: ١١س
  . فى عالج المرضى ..................... تعاون  -١
  . فى عمل الخیر ......... تتنافس  -٢
  . مع  أمھاتھن فى أعمال المنزل .............. تتعاون  -٣
  . السیدات بإخالص ومھارة ............... تعالج   -٤
  . على رعایة األبناء .... ....تسھر  -٥
   

  : أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى : ١٢س
  . األطباء والطبیبات  الممرضاتتساعد  -١
  .فى سبیل الوطن  المخلصاتنحترم  -٢
  . فى فصل الربیع  المتنزھاتأخرج إلى  -٣
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٣٦

  
  
  
 

 ثالثالدرس ال
 المعــالي طــریق

أن یجتھد ویواظب في طلبھ  وتحقیق الرفاھیة وھذا یفرض على طالب العلمالعلم سبیل الھدى ووسیلة الرقي  : مقدمة
   . ویسھر اللیالي كي ینال أعلى مكانة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) النص (
 

 سبیال فالعلم أھدى                              إن كنت تبغي المعالي
 واطلبھ دھًرا طویال                         واظب علیھ مجــــــدا               

 الجلیال ترق المقام                                         كن بالعلـــوم ولــوعا  
 تلق الجزاء الجمیال                                   وأتعب النفس فیــــھا
 الدخوال یا من یروم                                 العـلــم للمجـــــد باب

 طوال ویسھر اللیل                                        والحـر للمجـد یسعى
  لیالً طویال بالجد                                         لوال العال ما سھــرنا

  
  
  

  
  جمعھا  الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  العُلوم  الِعلم  الدرجات الرفیعة  المعالى  ترید  تبغى
ًا   سبیالً   أرشد  أھدى ِ   طریق   سُبُل  یلَسب

  المقامات  المقام  مجتھدًا  مجدًا  استمر  واظب
  النفوس   النفس  محبا  ولوًعا  الزمن   دھر
  الجزاءات  الجزاء  المكانة   المقام  ترتفع وتعلو  ترق
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٣٧

  األمجاد  المجد  تجد  تلق  الكبیر   الجلیل
  أبواب  باب  الرفعة   المجد  المكافأة  الجزاء

  اللیالى  اللیل  یمشى   یسعى  یطلب  یروم
      االجتھاد  الجد  الرفعة   لعالا

  
  

  الكلمة
  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة  مضادھا

  النھار  اللیل  أرح  أتعب  أضل  أھدى
  قصًرا  طوالً   العقاب  الجزاء  توقف  واظب
َْبدُ   الُحرُّ   كسوالً   مجدًا   اللعب  الجد  الع
  الحقیر  الجلي  الخروج  الدخول  قصیًرا  طویالً 

  

  :  الشرح
لجد واالجتھاد في طلب العلم ألنھ السبیل الصحیح لتحقیق المجد والشرف لكل إنسان وعلى یدعو الشاعر إلى ا

اإلنسان أن یجتھد في طلبھ دائًما دون ملل وفي جمیع مراحل عمره ألنھ ال یحظى بمنزلة عالیة إال من كان على درجة 
وعندئذ یستطیع اإلنسان أن یحقق ھدفھ من العلم ولم یحقق ذلك إال بالجد والمثابرة على طلب العلم وسھر اللیالي 

  .المنشود 
  
  
  
  

  الجمال  لتعبیرا
  .تعبیر یصور العلم بالطریق الذي یسیر فیھ اإلنسان   العلم أھدى سبیال – ١
  أمران للنصح واإلرشاد:   واظب علیھ ـ اطلب – ٢
  تعبیر جمیل یوضح االستمراریة واإلقبال الدائم على طلب العلم:   واظب علي – ٣
  كلمة تدل على شدة الحرص على طلب العلم  ولوًعا – ٤
  تعبیر جمیل یبین أن العلم ھو الذي یحقق طموح اإلنسان ومكانتھ  ترقى المقام الجلیال –٥
  أمر للحث على الجد واالجتھاد  أتعب النفس – ٦
  تشبیھ المجد ببیت والعلم باب ھذا البیت  العلم للمجد باب – ٧
  تعبیر جمیل یبین أن العال والشرف ھدف كل إنسان:   نالوال العال ما سھر – ٨

  
  
  

  الجواب  السؤال
  علیھ ةالعلم و المواظب  ما السبیل لتحقیق المجد والرفعة-١
  دمحم عبد المطلب  من قائل ھذا النص -  ٢
  یصل الى المكانة العالیة  ما نصیب من یكون ولوعا بالعلم - ٣ 

  العلم ھو باب المجد  ما الباب الذى ندخل منھ للمجد -  ٤
  تعبیر جمیل یبین أن العلم ھو الذي یحقق طموح اإلنسان ومكانتھ  ترقى المقام الجلیال –٥
  للوصول الى العلم و المجد  لماذا یسھر الناس اللیل  -  ٦
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٣٨

  
  

  
  : قال الشاعر : ١س

  فالعلم أھدى سبیالُ   إن كنت تبغى المعالى
  واطلبھ دھًرا طویالً   واظب علیھ مجدًا

  :اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي  -أ
  )ترید –تصعد –تجتھد )                          (تبغى(معنى  -١
  )دھرات –دھور  –دھرونات )                           (دھر(جمع  -٢
  )األعلى –المعالة  –العلو )                       (المعالى(مفرد  -٣
ًا )                         (طویالً (مضاد  -٤ ًا  –رفیع   )قصیًرا –واسع
  ما السبیل لتحقیق المجد والرفعة ، كما تفھم من البیت األول ؟ -ب
  .اشرح البیت الثاني بأسلوبك  - جـ
  ؟ "العلم أھدى سبیالً "ما الجمال فى قول الشاعر  -د

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :ریطة المفردات أكمل خ
  
  
 
 
 
 
 
  

*************************************************************  
  

  :ھات ما یأتي : ٢س
  )المجد –یروم  –ولوًعا  –مجدًا  –المعالي (معنى   -١
  )الحر –المجد  –النفس  –سبیل  –العلم (جمع  -٢
  ----------- ----------------------------- )العلوم –المعالي (مفرد  -٣
  )لیالً  –الحر  –الجمیل  –طویالً  –مجد (مضاد  -٤
  
  
  

 واظب

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 المعالى
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٣٩

  :قال الشاعر : ٣س
  ترق المقام الجلیال  كن بالعلوم ولوًعا
  تلق الجزاء الجمیال  وأتعب النفس فیھا

  :أكمل ما یأتى  -١
  ،  ) ..............................العلوم(، ومفرد ) ...................... ولوًعا(معنى  -

  ) ................................الجمیل(،، ومضاد ) ...................... النفس(وجمع 
  .اشرح البیتین بأسلوبك  -٢
  :ھات من أبیات النص ما یتفق مع المعنى اآلتى  -٣

  )الحر یسعى ویسھر اللیل فى طلب الرفعة(
  ؟) أتعب النفسي –ولوًعا (ما الجمال فى قول الشاعر  -٤
  ---------------------------- من قائل ھذا النص الذى منھ ھذان البیتان ؟   -٥

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

*************************************************************  
  

  :قال الشاعر : ٤س
  دخوالیا من یروم ال  العلم للمجد باب

  ویسھر اللیل طوال  والحر للمجد یسعى
  بالجد لیالً طویالً   لوال العال ما سھرنا

  ------------------------ ) الحر(، ومضاد ) اللیل(، وجمع ) یروم(ھات معنى  -١
  ------------------------ بم وصف الشاعر اإلنسان الذى یبحث عن الرفعة ؟ -٢
  ------------------------------------- ؟ لماذا نسھر اللیالى الطویلة -٣
  --------------------------- ) .العلم للمجد باب(ما الجمال فى قول الشاعر  -٤
  : ھات من أبیات النص ما یتفق مع المعنى اآلتى  -٥

  )یحب أن یكون اإلنسان حریًصا على التزود بالعلوم النافعة(
  
  
  

 الجلیال

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 ولوًعا
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٤٠

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

*************************************************************  
  

  :ھات من أبیات النص ما یتفق مع العبارات اآلتیة : ٥س
  .من یطلب المعالى فالعلم ھو السبیل الوحید لتحقیق ذلك  -١
  .ال شئ یستحق السھر والتعب إال المج  -٢
  .ن یتعب اإلنسان فى التزود بالعلوم النافعة یجب أ -٣
ًا طویالً  -٤   .یجب المواظبة على طلب العلم زمن
  .تحصیل العلم ھو باب للمجد لمن یرغب فى ذلك  -٥
  .یجب أن یكون اإلنسان ولوًعا بالعلوم المختلفة النافعة لیرقى أعلى مكانة  -٦
  

  :مكان النقط فیما یأتى  اختر األسلوب المناسب مما بین القوسین ، وضعھ: ٦س
  )أسلوب –أسلوب أمر  –أسلوب نھى ....................           (حافظ على نظافة مالبسك  -١
  )أسلوب استفھام –أسلوب قسم  –أسلوب أمر .........................               (أین تقع أسوان   -٢
  )أسلوب نفى –أسلوب قسم  –أسلوب استفھام ........   (..............وهللا ما كذبت فى حیاتى أبدًا  -٣
  )أسلوب أمر –أسلوب نفى  –أسلوب قسم ..........................             (ال أحب الكذاب  -٤
  

  :ضع مثنى مناسبُا تختاره مما بین القوسین مكان النقط فیما یأتى : ٧س
  )قصتان –قصتین (                            .              من المكتبة .......... اخترت  -١
  )الحارسان –الحرسین .                                 (إلى مكان الحراسة لیالً ....... یذھب  -٢
  )مدرستین –مدرستان .                                    (متجاورتین .......... أنا وأخى فى  -٣
  )الفریقان –الفریقین .                       (فى ملعب النادى ........ ..................لعب  -٤
  

  :عین فى كل جملة  مما یأتى المثنى ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب : ٨س
  ----------------------------- . شاھدت حصانین فى میدان السباق  -١
  ---------------- -------------- .عرفت صدیقین یحبان الخیر للناس  -٢

 الجد

 معناھا
.........................

 ضادھام
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 العلم
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٤١

  --------------------------------- .فاز متسابقان فى مسابقة الرسم  -٣
  

  :أعرب ما تحتھ خط فى الجمل اآلتیة : ٩س
  ----------------------------- .الممتازان جائزة الدولة  العالماناستحق  -١
  ---------------------------------- .مخلصین  صدیقینسلمت على  -٢
  ---------------------------------- .النابغین  العالمینكرمت الدولة  -٣
  

  :ضع مكان النقط جمع مذكر سالًما ، وبین عالمة إعرابھ ، واذكر السبب : ١٠س
  .إلى المطار مبكرین ............................  یذھب  -١
  .إلى الفقراء ..................... یرضى هللا عن  -٢
  .القطن كل عام ............................... زرع ی -٣
  

  :أكمل النقط بعالمة اإلعراب الصحیحة لما تحتھ خط : ١١س
  .........................) عالمة اإلعراب .                   (الدرس  المعلم’شرح  -١
  ...........)............عالمة اإلعراب .   (في امتحان آخر العام  الصدیقاننجح  -٢
  .....................)عالمة اإلعراب .                            (بالنار  الوقوداشتعل  -٣
  .....................)عالمة اإلعراب .          (بتعلیم أبناء  الوطن  المعلمونیھتم  -٤
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٤٢
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٤٣

  ةالوحدة الثالث
  
  
  
  

  الدرس األول                             
اإلنفاق في سبیل هللا من أعمال الخیر التي تزید من الروابط االجتماعیة بین الناس لذلك حث اإلسالم على  :مقدمة 

  .االلتزام باإلنفاق في مساره الصحیح واالعتدال فیھ وعدم التبذیر أو التقتیر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )النص (  
  :تعالىقالى 

ُْربَى"  ا اْلق َ ً  َوآِت ذ ْر تَْبِذیرا ِّ َذ یِل َوالَ تُب ِ ب َّھُ َواْلِمْسِكیَن َواْبَن السَّ ِْخَواَن الشَّیَاِطیِن َوَكاَن } ٢٦{َحق ْ إ ُوا ِریَن َكان ِّ ِنَّ اْلُمبَذ إ
 ً ُورا ِِھ َكف ّ َّ } ٢٧{الشَّْیَطاُن ِلَرب ُل ل ق َ َِك تَْرُجوَھا ف ّ ب ن رَّ َاء َرْحَمٍة ّمِ ا تُْعِرَضنَّ َعْنُھُم اْبتِغ ِمَّ ً َوإ ْیسُورا َْوالً مَّ َوالَ تَْجعَْل } ٢٨{ُھْم ق

 ً ْحسُورا ُوماً مَّ تَْقعُدَ َمل َ ُِقَك َوالَ تَْبسُْطَھا كُلَّ اْلبَْسِط ف َى عُن ِل ً إ َة ُول َّھُ } ٢٩{یَدََك َمْغل ِن ْزَق ِلَمن یََشاُء َویَْقِدُر إ ُ الّرِ ِنَّ َربََّك یَْبسُط إ
 ً یراً بَِصیرا ِ ِعبَاِدِه َخب ِ   "} ٣٠{َكاَن ب

  
  
  

  جمعھا  الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  ذوى  ذا  وأعط   وآت   وأعط  وآت

  حقوق  حق  تسرف   تبذر  الطریق   السبیل
  المساكین  المسكین  أمثالھم   إخوان الشیاطین  المسرفین   المبذرین

  أبناء  ابن  انتظار   ابتغاء   إن تبتعد   إما تعرضن
ًا   میسوًرا   السبل  السبیل  اإلنفاق ال تمسك عن  یدك مغلولة  لین

  أعناق  عنق  نادًما  ملوًما  وال تتجاوز   وال تبسطھا 
  ملومون  ملوم  یعطى عطاًء كثیًرا  یبسط الرزق  مغموًما  محسوًرا

  محسورون  محسور  تصبح  تقعد  یضیق  یقدر
  الشیاطین  الشیطان  رزق  رحمة  لقریبا  ذا القربى

  
:  

  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة
  تقف  تقعد  قسوة  رحمة  خذ  آت
  منشرًحا  محسوًرا  اسكت  قل  تقتر  تُبذر
ًا  كفوًرا ًا  میسوًرا  مؤمن   یقبض  یبسط  صعب

  یوسع  یقدر  تقبضھا  تبسطھا  تقربن  تعرضن
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٤٤

  
  
  

یأمرنا هللا بصلة األرحام والتصدق على المساكین وأبناء السبیل كما ینھانا عن التبذیر ویصور المبذرین بالشیاطین 
ب معاملة السائل معاملة حسنة وتنھانا اآلیات عن البخل وتصور من یبخل بالذي ربطت یداه إلى عنقھ ، ویجب ویج

  .على اإلنسان عدم اإلفراط حتى ال یندم على ذلك ، وهللا یعطي لمن یشاء ویضیق على من یشاء 
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  ) حقھ والمسكین وابن السبیل وال تبذر تبذیًرا القربى ذي وات(قال هللا تعالى : ١س
  ) ...............تبذر(، ومضاد ) ........... المسكین(،وجمع )............آت(معنى  -:أكمل  -١
  سابقة ؟ وعن أى شئ نھانا ؟بم أمرنا هللا تعالى فى اآلیة الكریمة ال -٢
  ؟) وال تبذر تبذیًرا(ما الجمال فى قول هللا تعالى  -٣

  الجمال  التعبیر                   
وابن  وآت ذا القربى حقھ والمسكین( -١

  )السبیل
أسلوب أمر للنصح والحث على اإلنفاق على األقارب والفقراء 

  .وابن السبیل 
  أسلوب نھى للتحذیر من إنفاق المال فى غیر حق:   )وال تبذر تبذیًرا( -٢
  تعبیر جمیل یصور الذى ینفق مالھ فى غیر حق بالشیطان  )إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین( -٣
  .تحذیر من متابعة الشیطان والتشبھ بھ فى الفساد   )ن لربھ كفرًواوكان الشیطا( -٤
ً میسوًرا( -٥   أمر للحث على اللین فى القول وحسن المعاملة:   )فقل لھم قوال
  تعبیر جمیل یصور من یبخل بمن ربطت یده إلى عنقھ فال یحركھا  )وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك( -٦
  للتحذیر من اإلفراط فى اإلنفاقنھى   )وال تبسطھا كل البسط( -٧
  .تضاد یوضح المعنى ویقویھ   )یقدر –یبسط (-٨

  جابةاال  السؤال
  یأمرنا هللا بصلة األرحام والتصدق على المساكین وأبناء السبیل  بم أمرنا هللا تعالى فى اآلیة الكریمة

وعن أى شئ نھانا هللا تعالى فى اآلیة 
  الكریمة  ؟

  البخل - كما ینھانا عن التبذیر

  ویصور المبذرین بالشیاطین  بم شبھ هللا تعالى المبذرین
  كان الشیطان لربھ كفورا  ما موقف الشیطان من هللا تعالى

ما واجبنا نحو الفقراء من ذوى القربى  -١
  ویجب معاملة السائل معاملة حسنة  والمساكین وأبناء السبییل ؟

ان إذا لم یكن معھ ما ماذا یفعل اإلنس -٤
یعطیھ للفقراء من ذوى القربى والمساكین 

  وأبناء السبیل ؟
  یرد علیھم ردا طیبا ، فالكلمة الطیبة صدقة

  یندم على ذلك  ؟ما نتیجة من یبذر فى مالھ  -٥
  .وهللا یعطي لمن یشاء ویضیق على من یشاء   بم وصف هللا تعالى نفسھ فى اآلیات ؟ -٦

  ربطت یداه إلى عنقھ  ت البخیل ؟بم صورت اآلیا -٧
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٤٥

  
  :ھات ما یأتى : ٢س
  ) .یقدر –ملوًما  –تبسطھا  –تبذر  –ابن السبیل (معنى  -١
  ) .الرزق –عنق  –قول  –الشیطان  –المسكین (جمع  -٢
  )الشیاطین –إخوان  –المبذرین (مفرد  -٣
  ) یبسط –كفزرًرا  –المبذرین  –ر تبذ –آت (مضاد  -٤
  

  ) .إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین وكان الشیطان لربھ كفوًرا(قال هللا تعالى : ٣س
  ) .كفوًرا(، ومضاد ) إخوان’(، ومفرد ) المبذرین(معنى : ھات  -١
  -----------------------------------بم شبھ هللا تعالى المبذرین ؟ -٢
  --------------------------------یطان من هللا تعالى ؟ما موقف الش -٣
  ؟) إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین(ما الجمال فى قولھ تعالى  -٤
  

  :أجب عن األسئلة اآلتیة : ٤س
  ما واجبنا نحو الفقراء من ذوى القربى والمساكین وأبناء السبییل ؟ -١
  فلماذا ؟. نھانا هللا عن التبذیر  -٢
  ھ هللا تعالى المبذرین ؟بم شب -٣
  ماذا یفعل اإلنسان إذا لم یكن معھ ما یعطیھ للفقراء من ذوى القربى والمساكین وأبناء السبیل ؟ -٤
  -------------------------------------ما نتیجة من یبذر فى مالھ ؟ -٥
  بم وصف هللا تعالى نفسھ فى اآلیات الكریمة ؟ -٦
  

  ) .تعرضن عنھم ابتغاء رحمة من ربك ترجوھا فقل لھم قوالً میسوًراوإما (قال هللا تعالى : ٥س
  ؟) میسوًرا(؟ وما مضاد ) قول(؟ وما جمع ) تعرضن(ما معنى  -١
  ماذا یفعل اإلنسان إذا لم یكن معھ مال یعطیھ للفقراء من ذوى القربى وأبناء السبیل والمساكین ؟ -٢
  ؟) میسوًرافقل لھم قوالً (ما الجمال فى قولھ تعالى  -٣
  .اكتب اآلیة التالیة لآلیة السابقة  -٤

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

************************************************************  

 میسوًرا

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 قوالً 
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٤٦

  :الصحیحة فیما یأتى أما العبارة غیر ) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √(ضع عالمة : ٦س
  .                                (      )لیس من الضرورى أن نعطى الفقراء من ذوى القربى  -١
  .                                             (      )یجب على اإلنسان أال یبذر فى إنفاق مالھ  -٢
  (      )                                       .                     المبذرون أعداء الشیاطین  -٣
ًا إذا لم یكن معنا مال نعطیھم منھ  -٤   .                              (      )نقول للفقراء قوالً طیب
  .                                                              (      )یجب االعتدال فى اإلنفاق  -٥
  .                                                     (      )الى یبسط الرزق لمن یشاء هللا تع -٦
  

  :ما الجمال فى قولھ تعالى : ٧س
  ---------------------------) .وآت ذا القربى حقھ والمسكین وابن السبیل( -١
  ------------------------------------) .وكان الشیطان لربھ كفوًرا( -٢
  ---------------------------------؟) وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك( -٣
  

  :عین المثنى فى كل جملة مما یأتى ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب : ٨س
  .یذھب الصدیقان إلى مدرستھما صباًحا  -١
  .شاھدت حلقتین من حلقات البرامج التعلیمیة  -٢
  .اإلنسان یمشى على رجلین  -٣
  

  :عین كل جمع مذكر سالم ، وبین موقعھ وعالمة إعرابھ : ٩س
  .استعد المعلمون إلقامة حفل عید األم  -١
  .یھتم الفالحون بإبادة اآلفات الضارة بالمحصوالت  -٢
  .یجزى هللا المجاھدین فى سبیل الحق  -٣
  . تقدم المدرسة الجوائز للفائزین فى المسابقات -٤
  

  :مؤنث سالًما مما بین القوسین ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب  ضع مكان النقط جمع: ١٠س
  )المتنزھات –العائدات  –المعلمات  –المحسنات (

  .فى الذھاب إلى مدارسھن .................................... تبكر  -١
  . فى اإلحسان إلى الفقراء والمحتاجین ............... تتسابق  -٢
  .فى الربیع ................. .أخرج إلى  -٣
  .من أداء فریضة الحج ................... استقبلنا  -٤
  

  :أكمل مكان النقط بعالمة اإلعراب الصحیحة لما تحتھ خط : ١١س
  .........................)عالمة اإلعراب .                                         (األرض  الفالحیحرث  -١
  .........................)عالمة اإلعراب .                                    (الملعب  لمتسابقونایدخل  -٢
  .........................)عالمة اإلعراب .                                       (بالمباراة  الالعبانفاز  -٣
  .........................)عالمة اإلعراب (            .                            بالنجاح  الناجحیفرح  -٤
  

  :أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى : ١٢س
  .                      صناعتھ  الصانعیتقن  -١
  .على فعل الخیر  الصدیقان یتعاون  -٢
  .بنجاحھن  الناجحاتتفرح  -٣
  .حول الملعب  الالعبانیجرى  -٤
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٤٧

  .ثم اجمعھا ، واكتب الجملة تامة صحیحة فى كل حالٍة ) الصدیق(ثن كلمة  "الصدیق الوفى محبوب : " ٨س
  :عین المثنى فى كل جملة مما یأتى ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب : ٩س
  .یذھب الفالحان إلى حقلھما صباًحا  -١
  .شاھدت أسدین فى حدیقة الحیوان  -٢
  .العصفور یمشى على رجلین  -٣
  

  :سالٍم ، وبین موقعھ ، وعالمة إعرابھ عین كل جمع : ١٠س
  .زرع الفالحون القطن  -١
  . یكافئ هللا المحسنین إلى الفراء  -٢
  .تقدم الدولة الجوائز للفائقین فى مختلف المجاالت  -٣
  

  :أكمل مكان النقط بعالمة اإلعراب الصحیحة لما تحتھ خط : ١١س
  : ...............................)عالمة  اإلعراب (          .                      بالمباراة  الالعبفاز  -١
  : ...............................)عالمة  اإلعراب .                          (فى الرسم   المتسابقانفاز  -٢
  ..............): .................عالمة  اإلعراب .                               (القمح  الفالحونحصد  -٣

  :اكتب ما یأتى بخط النسخ مرة ، وبخط الرقعة مرة أخرى : ١٩س
  ما أجمل أن یحیا الناس فى سالم " 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ھدیة مجانیة    صدقة جاریة على روح أبى                                   ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ سمیر   ت بیومي/  إعداد     
 

٤٨

                         الدرس الثالث
  
  
  
  
  

عن ترقب أمیر وأمیرة االجتماع األسبوعي بشوق بالغ ، وقد أعدَّ كل أفراد األسرة أنفسھم لھذا االجتماع بالقراءة 
تم االتفاق على اختیار عادة تربیة الدواجن عند . العادات المصریة وبالتشاور الختیار عادة من العادات ومناقشتھا 

المصریین استھل األب االجتماع بالحدیث عن حب المصریین في القرى 
والنجوع والكفور لتربیة الدواجن عن اختالف أنواعھا من بط وإوز ودواجن 

  : لي ثم دار الحوار التا
  لماذا یربي المصریون الدواجن ؟: أمیر 
ألنھا مصدر من مصادر البروتینات فتربیتھا غیر مكلفة ، فھي تتغذى : األم 

  .على ما تنتجھ األرض من حبوب 
  .لقد قرأت أن الطیور تصاب باألنفلونزا مثل اإلنسان : أمیرة 

دي إلى نفوقھا األنفلونزا مرض خطیر یصیب الطیور ویؤ. نعم یا أمیرة : األم 
.  

  .الخطیر في الموضوع أن ھذا الموضوع أن ھذا المرض ینتقل من الطیور إلى اإلنسان عن طریق الھواء : األب 
  .لم أفھم یا أبي : أمیرة وتبدو علیھا الدھشة 

  .إن اإلنسان یلتقط العدوى عن طریق االحتكاك المباشر بالطیور المصابة بالمرض : األم 
  أن یفعل الشخص الذي یخالط الطیور ؟ وماذا یجب : أمیر 
كما یجب أن یغسل یدیھ بالماء والصابون بعد االختالط كما یستخدم . یرتدي قفاًزا في یدیھ ونعلین في رجلیھ : األم 

  . الكلور ؛ لتطھیر حظائر الطیور ، فضالً عن التخلص من مخلفات الدواجن وحرقھا أوالً بأوٍل : بعض المطھرات مثل 
  .كما یجب على كبار السن واألطفال والمرضى عدم مخالطة الطیور ، حتى ال یصابوا باألمراض : ب أضاف األ

أتذكر یا أبي عند زیارتنا لجدي أنني شاھدت الطیور تتجول في شوارع القریة تلتقط الحبوب من ھنا وھناك ، : أمیر 
   .وتسبح في میاه البحیرات الصغیرة والمستنقعات 

ًا یا أمی: األب    . ر إن ھذا یؤدي إلى إصابة الطیور باألمراض ؛ فالماء الراكد موطن للمیكروبات والجراثیم حق
لذلك یجب علینا العنایة بالطیور لحمایتھا وحمایة اإلنسان من األمراض والحرص على نظافة مساقي الماء : األم 

  .وتحصینھا ضد األمراض بصفة دوریة 
  .جمیع األمراض إن النظافة مھمة لمواجھة : أضاف األب 

  سمعت یا أبي عن أنفلونزا الخنازیر ، فھل النظافة تقینا من اإلصابة بھا ؟ : أمیر 
نعم یا أمیر فغسل الیدین وعدم االختالط بالمصابین بنزالت البرد وعدم وضع : األب 

الیدین على األنف أو الفم أو العینین والبعد عن األماكن المزدحمة یقینا من اإلصابة 
  .بھا 

وبعد انتھاء االجتماع األسري أخذ أمیر یفكر في طریقة لتوعیة الناس حتى ال یصابوا 
بأنفلونزا الطیور أو أنفلونزا الخنازیر ثم ھتف قائالً نقوم بعمل مسرحیة في الصیف 

  ....... أو ...... عن األنفلونزا أو عمل مجلة أو 
  
  
  

  جمعھا  الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  جدود  جد  ضار  خطیر  بقایا  فاتمخل

  قفافیز  قفاز  تظھر   تبدو  موتھا  نفوقھا
  أمراض  مرض  یأخذ  یلتقط  الحیرة  الدھشة
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٤٩

  مصادر  مصدر  متجمع من الماء   البحیرات  انتقال الداء  العدوى
  طرق  طریق  حذاءین  نعلین   غطاء للید  قفاز
  مواطن  موطن  القرى الصغیرة  الكفور  یحمینا  یقینا

  االحتكاكات  االحتكاك  زاد  ضافأ  زیادة  فضالً 
  المصابات  المصابة  تعوم  تسبح  تسیر   تتجول
  الحوارات  الحوار  أماكن تجمع المیاه   المستنقعات  یلبس   یرتدى

ًا ا   حق ً   أشواق  شوق  حمایتھا  تحصینھا  صدق
  األسر  األسرة  الساكن  الراكد  متكررة  دوریة

  القراءات  القراءة  ارشاد  توعیة الناس  یحفظنا  یقینًا
  عادات  عادة  وقایة  حمایة  صاح   ھتف

  
  

  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة
  الجارى  الراكد  یخلع  یرتدى  انتھى  استھل
ا ً ًا  حق   قذارة  نظافة  أنقص  أضاف  كذب

  األصحاء  المصابین  صغار  كبار  اتفاق  اختالف
  الفارغة  المزدحمة  عزل  مخالطة  السابق  التالى
  ابتداء  انتھاء  األصحاء  ضىالمر  حیاتھا  نفوقھا

  
  
  
  

  الجواب  السؤال
رة  -١ ا أس ى اختارتھ ریة الت ادة المص ا الع م
  لمناقشتھا فى االجتماع األسبوعى ؟) أمیر(

  عادة تربیة الدواجن عند المصریین االجتماع 

بالحدیث عن حب المصریین في القرى والنجوع والكفور   بم استھل األب االجتماع األسبوعى -٢
  لدواجن لتربیة ا

  لماذا یربى المصریون الدواجن ؟ -٣
  

ة ،  ر مكلف ا غی ات فتربیتھ ادر البروتین ن مص در م ا مص ألنھ
  فھي تتغذى على ما تنتجھ األرض من حبوب

  مرض خطیر یصیب الطیور ویؤدي إلى نفوقھا  ما أثر إصابة الطیور بأنفلونزا الطیور ؟ -٤
ر   ؟كیف تنتقل عدوى إنفلونزا الطیور لإلنسان  -٥ اك المباش ق االحتك ن طری دوى ع تقط الع ان یل إن اإلنس

  بالطیور المصابة بالمرض
كما یجب أن یغسل . یرتدي قفاًزا في یدیھ ونعلین في رجلیھ   ماذا یفعل من یخالط الطیور ؟ -٦

یدیھ بالماء والصابون بعد االختالط كما یستخدم بعض 
ً عن التخلص من مخل فات المطھرات حظائر الطیور ، فضال

ً بأوٍل    . الدواجن وحرقھا أوال
  كبار السن واألطفال والمرضى عدم مخالطة الطیور  من الذین یجب علیھم عدم مخالطة الطیور  -٧
  ما الواجب علینا نحو الطیور ؟ -٨
  

العنایة بالطیور لحمایتھا وحمایة اإلنسان من األمراض 
والحرص على نظافة مساقي الماء وتحصینھا ضد األمراض 

  .صفة دوریة ب
دم   كیف نقى أنفسنا من إنفلونزا الخنازیر ؟ -٩ رد وع زالت الب دم االختالط بالمصابین بن فغسل الیدین وع

اكن  وضع الیدین على األنف أو الفم أو العینین والبعد عن األم
  المزدحمة یقینا من اإلصابة

اس ) أمیر(اذكر طریقة فكر فیھا  -١٠   ةبعمل مسرحیة في الصیف عن األنفلونزا أو عمل مجللتوعیة الن
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٥٠

إنفل ابون ب ى ال یص ونزا حت ور أو إنفل ونزا الطی
  الخنازیر ؟

  الطیور تصاب باألنفلونزا مثل اإلنسان  ماذا قرأت أمیرة -١١

  عند زیارتھ لجده ؟) أمیر(ماذا شاھد  -١٢
  

الطیور تتجول في شوارع القریة تلتقط الحبوب من ھنا وھناك 
  .رات الصغیرة والمستنقعات ، وتسبح في میاه البحی

  
  

  :أجب عن األسئلة اآلتیة : ١س
  لمناقشتھا فى االجتماع األسبوعى ؟) أمیر(ما العادة المصریة التى اختارتھا أسرة  -١
  --------------------------------بم استھل األب االجتماع األسبوعى ؟ -٢
  لماذا یربى المصریون الدواجن ؟ -٣
  ثر إصابة الطیور بأنفلونزا الطیور ؟ما أ -٤
  كیف تنتقل عدوى إنفلونزا الطیور لإلنسان ؟ -٥
  ماذا یفعل من یخالط الطیور ؟ -٦
  من الذین یجب علیھم عدم مخالطة الطیور ؟ -٧
  ما الواجب علینا نحو الطیور ؟ -٨
  كیف نقى أنفسنا من إنفلونزا الخنازیر ؟ -٩

  لتوعیة الناس حتى ال یصابون بإنفلونزا الطیور أو إنفلونزا الخنازیر ؟) أمیر(اذكر طریقة فكر فیھا  -١٠
  ) :ب(جمعھا المناسب فى ) أ(اختر لكل كلمة فى : : ٢س
  .الموضوع  –الشخص  –مرض  –عادة  –االجتماع  -١
  .عادات  –أمراض  –االجتماعات  –األشخاص  –الموضوعات  -٢

  ) :ب(اسب فى مفردھا المن) أ(اختر لكل كلمة فى : : ٣س
  .المیكروبات  –البحیرات  –حظائر  –البروتینات  –المصریین  -١
  .البروتین  –البحیرة  –المصرى  –المیكروب  –حظیرة  -٢
  

  ) :ب(مضادھا المناسب فى ) أ(اختر لكل كلمة فى : : ٤س
  .المرضى  –كبار  –أفھم  –اختالف  –ُحب  -١
  .أجھل  –اتفاق  –صغار  –كره  –األصحاء  -٢
  

  :أما العبارة غیر الصحیحة فیما یأتى ) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √(ضع عالمة : ٥س
  .                     (      )استھل األب االجتماع بالحدیث عن حب المصریین لزراعة القطن  -١
  (      )     .                  یربى المصریون الدواجن ؛ ألنھا مصدر من مصادر البروتینات  -٢
  .                                                 (      )الطیور تصاب باإلنفلونزا مثل اإلنسان  -٣
  .                                       (      )مرض إنفلونزا ال ینتقل من الطیور إلى اإلنسان  -٤
  (      )الطیور ؛ حتى ال یصابوا باألمراض  یجب على كبار السن واألطفال والمرضى عدم مخالطة -٥
  

ى اختالف : "٦س دواجن عل استھل األب االجتماع بالحدیث عن حب المصریین فى القرى والنجوع والكفور لتربیة ال
  .لماذا یربى المصریون الدواجن ؟ : أمیر : أنواعھا من بط وإوز ودجاج ، ثم دار الحوار التالى 

  ؟) حب(، ومضاد ) االجتماع(، وجمع ) القرى(مفرد ، و) استھل(معنى : ھات  -١
  ---------------------------------------بم استھل األب االجتماع ؟ -٢
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٥١

  بم اجابت األم عن سؤال أمیر الوارد بالعبارة السابقة ؟ -٣
ا  –فعالً  –اسًما : (استخرج من الفقرة السابقة  -٤ ً رده  –حرف ر مف ا ، واذك ً الًما جمع  –اسًما جمع ذكر س اعالً ،  –م ف

  )اسًما مفردًا ، واذكر جمعھ –واذكر عالمة أعرابھ 
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

*************************************************************  
  
  

ان ، األم لقد قرأت أن الطیور تصاب باإلنف: أمیرة : " ٧س ر : لونزا مثل اإلنس ونزا مرض خطی رة ، اإلنفل ا أمی م ی نع
ان عن : یصیب الطیور ویؤدى إلى نفوقھا ، األب  ى اإلنس ور إل ل من الطی الخطیر فى الموضوع أن ھذا المرض ینتق

  " .طریق الھواء 
  :اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى  -أ

  )إصابتھا –موتھا  –معالجتھا (                                )          نفوقھا(معنى  -١
  )مرضاتون –مرضات  –أمراض )                                           (مرض(جمع  -٢
  )الطئیر –الطائر  –الطور )                                          (الطیور(مفرد  -٣
  ) العالج –الصحة  –القوة (                         )               المرض(مضاد  -٤

  ، كما فھمت من العبارة السابقة ؟
  ما ضرر إصابة الطیور بأنفلونزا الطیور ؟ -جـ
  كیف ینتقل مرض أنفلونزا الطیور من الطیور لإلنسان ؟ -د

الً  –اسًما (استخرج من الفقرة السابقة  -ھـ ا  –فع ً ا –جمع تكسیر  –حرف ً رده  اسًما جمع ر مف ردًا ،  –، واذك اسًما مف
  )جاًرا ومجروًرا –واذكر جمعھ 

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  

 حب

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 القرى

 الطیور
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٥٢

  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
  

  :أكمل مكان النقط بالكلمة المناسبة فیما یأتي : ٨س
  في القرى والنجوع والكفور لتربیة الدواجن ................. ھل األب االجتماع بالحدیث عن حب است -١
  .لإلنسان ........................... الدواجن مصدر من مصادر  -٢
  ............................ینتقل مرض أنفلونزا الطیور من الطیور إلى اإلنسان عن طریق  -٣
  .عدم مخالطة الطیور ؛ حتى ال یصابوا باألمراض .............. ، و .......... السن ، و  یجب على كبار -٤
  

ل : إن اإلنسان یلتقط العدوى عن طریق االحتكاك المباشر بالطیور المصابة بالمرض ، أمي : األم : " ٩س اذا یفع وم
  " .الشخص الذى یخالط الطیور ؟ 

  ) .المصابة(، ومضاد  )الشخص(، وجمع ) یلتقط(معنى : ھات  -١
  كیف یلتقط اإلنسان العدوى بإنفلونزا الطیور ؟ -٢
  الوارد بالعبارة السابقة ؟) أمیر(بم أجابت األم عن سؤال  -٣
ًا ،  –اسًما موصوالً  –أداة استفھام  –جمع تكسیر  –فعالً  –اسًما (استخرج من الفقرة السابقة  -٤   اسًما جمع

  )واذكر مفرده
  

أتذكر یا أبى عند زیارتنا لجدى أننى شاھدت الطیور تتجول فى شوارع القریة تلتقط الحبوب من ھنا  :أمیر : " ١٠س
تنقعات ، األب  غیرة والمس رات الص اه البحی ى می بح ف اك ، وتس ور : وھن ابة الطی ى إص ؤدى إل ذا ی ر إن ھ ا أمی ا ی ً حق

  " .باألمراض ، فالماء الراكد موطن للمیكروبات والجراثیم 
ل  -١ أتى أكم ا ی ى : م د(معن رد ) .......... الراك راض(، ومف ع ) ................ األم وطن(، وجم ، ) ................ م

  ) ........................الصغیرة(ومضاد 
  عند زیارتھ لجده ؟) أمیر(ماذا شاھد  -٢
  على الطیور ، كما ذكر األب ؟) أمیر(ما أثر ما شاھده  -٣
  حو الطیور كما ذكرت األم ؟ما الواجب علینا ن -٤
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  

 نفوقھا

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 شوارع
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٥٣

  
  :أكمل خریطة المفردات 

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

  " .سمعت یا أبى عن إنفلونزا الخنازیر ، فھل النظافة تقینا من اإلصابة بھا ؟ : أمیر : " ١١س
  ) .النظافة(، ومضاد ) الخنازیر(، ومفرد ) تقینا(ھات معنى  -١
  بم أجاب األب عن سؤال أمیر ؟ -٢
  .أذكر طریقتین فكر فیھما أمیر لتوعیة الناس حتى ال یصابوا بإنفلونزا الطیور أو إنفلونزا الخنازیر  -٣

  :تخیر عالمة اإلعراب الصحیحة لما تحتھ خط فیما یلى : ١٢س
  )الواو –األلف  –الضمة .                           (المدرسة صباًحا  التلمیذدخل  -١
  )الواو –األلف  –الضمة .                               (القطن  الفالحونزرع  -٢
  )الواو –األلف  –الضمة .                    (أمام باب المصنع  العامالنتقابل  -٣
  

  :سالم ، واضبطھ  أكمل مكان النقط بجمع مؤنث: ١٦س
  ........................المجتھدات ناجحات فى  - ٢......................        الفالحات  -١
  .فى البستان ............... زرعت  -٣

ًا وأعربھ : ١٧س   :ضع مكان النقط فاعالً مناسب
  . لھا عم............ یتقن  - ٢.          فى الصیف ................ یشتد  -١
 .فى امتحان آخر العام ................ ینجح  - ٤.             بالجوائز ............... تفوز  -٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلتقط

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................
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٥٤

 
  ثالثالدرس ال
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  ذات یوم نعجـــتان        في وسـط قنطرة تالقت 
  عتیدتانغلیظـتان             بالكــــبریاء شاھــرتان 

  خرى بعـین االمتـھاناأل            إحداھما نظرت إلى 
 اخلي الطریق بال تواني          ودنت تصیح اآلن لي 
  لســت أبرح عن مكاني            فأجابت األخرى بكبر 

 فھاجـــتا تتدافعان            واشـــتد بینھما اللجاج
 الیم الخضـم االثنتان         حتى ھـــوت في لجـــة 
 في الشراسة والتفاني           ویاله من عقبى التباھي
  ســـامح واللیانفي الت          إن الســالمة والكرامة

  
  
  

  
  جمعھا  الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
      سوء الخلق  الشراسة  جسر   قنطرة
  أوساط  وسط  عزة ال  الكرامة  أنثى الضأن  النعجة

  قناطر  قنطرة  اللین   اللیان  مشھورتان  شھیرتان
  ذوات  ذات  تقابلت  تالقت  مستكبرتان   عتیدتان

  أیام  یوم  والتجبر   الكبریاء  قربت  دنت
  عیون  عین   عنیفتان  غلیظتان  بال تقصیر   بال توانى

  االمتھانات  االمتھان  االحتقار  االمتھان  أترك  أبرح
  الطرق  الطریق  ترفع صوتھا   تصیح  سقطت  ھوت

  أماكن  مكان  عظمة ،   ِكْبرٍ   الواسع   الخضم
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ة  الخصام   اللجاج  خاتمة  عقبى ُجَّ ُجٌج وِلَجاجٌ   ل   ل
  الشراسات  الشراسة  معظم   الیملجة   التمادي:   التناھى
  الكرامات  الكرامة  یا حسرتاه  ویاله  التقاتل  التفانى

  
  

  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة  مضادھا  الكلمة
  الخطر  السالمة  ابتعدت  دنت  تفرقت  تالقت

  الذلة  الكرامة  سألت  أجابت  التواضع  الكبریاء
  التشدد  التسامح  تواضع  ِكْبر  مغمورتان  شھیرتان

  القسوة  اللیان  الضیق  الخضم  لینتان  تانغلیظ
  
  

  
  

  الجمال                     التعبیر                   
  بالكبر اتصافھماتعبیر یدل على شدة "   بالكبریاء شھیرتان" 

  تعبیر یدل على االحتقار والسخریة  بعین االمتھان... نظرت 
  وحب النفستعبیر یدل على الكبر والغرور   اآلن لى أخلى الطریق

  تعبیر یدل على سوء تصرف النعجتین  فھاجتا تتدافعان
 تعبیر یدل على العاقبة السیئة  ھوت فى لجة الیم الخضم

  العاقبة تعبیر یدل على الندم والحسرة وسوء  ویاله من عقبى التناھى

  الجواب                     السؤال                   
یدعو إلى التسامح واللین واالبتعاد عن الغرور والتعالي ألن    األول والثاني إالم یدعو الشاعر في البیت

   الغرور یھلك صاحبھ
   .اشتھرت النعجتان بالكبر والتعالي   بم اشتھرت النعجتان ؟:  ٢س
  .التواضع والتسامح وعدم الكبریاء ألنھ یھلك صاحبھ **  ما العبرة التي استفتھا من النص ؟:  ٣س

  
ل تصرف النعجتین صحیح ؟ ھل ك:  ٤س

  ولماذا ؟
ًا في ھالك إحداھما، ال  **   .ألنھما تنازعتا وكان ذلك سبب

  
واشتد بینھما ( ما الجمال في قولھ :  ٥س

  ؟) اللجاج 
  .تعبیر یدل على شدة النزاع والخصومة **

 
  الطریق ھو التسامح و اللین  ما الطریق الى  السالمة و الكرامة ؟

  فى وسط القنطرة  النعجتان؟ أین التقت:  ٧س
  طلبت أحداھما من األخرى أن تفسح لھا الطریق ، فرفضت الثانیة  كیف اشتعل الموقف بین النعجتین؟:  ٨س
  تدافعت النعجتان حتى سقطتا في الماء  كیف انتھى ھذا الموقف؟: ٩س
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  :قال الشاعر : ١س
  قت ذات یوم نعجتان  فى وسط قنطرة تال

  ن غلیظتان عنیدتان  ء شھیرتابالكبریا
ل  -١ ى : أكم ت(معن ع ) .............. تالق وم(، وجم رد ) ........... ی ان(، ومف اد ) ........... نعجت اء(، ومض ) الكبری

...........  
  --------------------------------------أین تالقت النعجتان ؟ -٢
  ما الصفات التى وصف الشاعر بھا النعجتین ؟ -٣

----------------------------------------------------  
  ؟" بالكبریاء شھیرتان " ما الجمال فى قول الشاعر  -٤
  .اكتب البیتین التالیین لھذین البیتین  -٥
  

  :ھات ما یأتى : ٢س
  ) ھوت –اللجاج  –بال توانى  –االمتھان (معنى  -١
  )مكان –الطریق  –عین  –یوم  –قنطرة (جمع  -٢
  )عنیدتان –غلیظتان  –شھیرتان  –نعجتان (مفرد  -٣
  ) السالمة –ھوت  –أجابت  –دنت  –الكبریاء (مضاد  -٤
  

  :قال الشاعر : ٣س
  أخرى بعین االمتھان  إحداھما نظرت إلى الـ
  أخلى الطریق بال توانى  ودنت تصیح اآلن لى

١  
  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى -
  )االحتقار –السعادة  –الغضب )                       (االمتھان(معنى  -
  )عیون –عینات  –عیونات )                            (عین(جمع  -
  )األطرقون –الطرق  –األطارق )                         (الطریق(جمع  -
  )عاشت –ابتعدت  –أخذت )                           (دنت(مضاد  -
  ----------------------------كیف نظرت إحدى النعجتین إلى األخرى ؟ -١
  ---------------------------ماذا طلبت إحدى النعجتین من األخرى ؟ -٣
  ----------------------؟) اآلن لى أخلى الطریق(ما الجمال فى قول الشاعر  -٤

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الطریق
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  :أكمل خریطة المفردات 

  
  
 
 
  
  
  
  

  :ھات من أبیات النص ما یدل على العبارات اآلتیة : ٤س
  ------------------------------------.سقوط النعجتین فى الماء  -١
  ------------------------------------.إن  السالمة فى التسامح  -٢
  ------------------------------------.فى وسط قنطرة تالقت نعجتان  -٣
  -------------------------.إحدى النعجتین نظرت إلى األخرى بعین االحتقار  -٤
  -----------------------------.یا حسرتاه من التمادى فى الشراسة  -٥
  

  :قال الشاعر : ٥س
  ج فھاجتا تتدافعان  واشتد بینھما اللجا

  یم الخضم االثنتان  حتى ھوت فى لجة الـ
  .، ثم أدخلھ فى جملة من تعبیرك ) اللجاج(ھات معنى  -١
  تفھم من البیت األول ماذا حدث بین النعجتین ، كما  -٢
  ما نتیجة ما حدث بین النعجتین ؟  -٣
  ؟ " فھاجتا تتدافعان : " ما الجمال فى قول الشاعر  -٤

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

 الخضم

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 الیم

 تصیح

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................
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  :قال الشاعر : ٦س
  ھى فى الشراسة والتفانى  ویاله من عقبى التنا
  مة فى التسامح واللیان  إن السالمة والكرا

  ) ................السالمة(، ومضاد ) .............. التناھى(المقصود بـ : أكمل ما یأتى  -١
  ى الشراسة ؟ما نتیجة التناھى ف -٢
  ماذا یفعل من أراد أن یعیش سلیًما كریًما ؟ -٣
  ؟ " ویاله من عقبى التناھى " ما الجمال فى قول الشاعر  -٤
  ما اسم الشاعر الذى قال ھذین البیتین ؟ -٥

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
 
 
  

*************************************************************  
  

ًا ، تختاره مما بین القوسین : ٧س   : ضع مكان النقط فیما یأتى مثنى مناسب
  ) الصدیقین –الصدیقان .                     (فى مودة ......................... تقابل  -١
  )ضیفین –ضیفان (  .       حضًرا لزیارتنا ......................... سلمت على  -٢
  )شجرتین –شجرتان .               (كبیرین .............................. شاھدت  -٣
  

  :استخرج مما یأتى المثنى ، وبین عالمة إعرابھ : ٨س
  ---------------------------------. یتنافس البائعان على بیع السلع  -١
  ----------------------------------------.أكلت تفاحتین الیوم  -٢
  ------------------------------.أرسلت رسالتین إلى صدیقین  فى العید  -٣
  

  :ضع مكان النقط جمع مذكر سالًما ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب : ٩س
  ........................تقدم الدولة الجوائز لـ  -١
  .لعب الم.......................... دخل  -٢
  .أھرام مصر .................. شاھدت  -٣

 واللیان

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................

 السالمة



 ھدیة مجانیة    صدقة جاریة على روح أبى                                   ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ سمیر   ت بیومي/  إعداد     
 

٥٩

  
  :عین كل جمع مؤنث سالم فیما یأتى ، وبین موقعھ ، وعالمة إعرابھ : ١٠س
  .ترفع األعالم فى مصر فى المناسبات  -١
  تنجح المجتھدات آخر العام ؟ -٢
  . یثیب هللا المحسنات إلى الفقراء  -٣
  

ًا ، : ١١س   :وبین عالمة إعرابھ ضع مكان النقط فاعالً مناسب
  .بنجاحھا ........................ یفرح  -٢.      المرضى .................. یعالج  -١
  . بنجاحھن ........................  تفرح  - ٤.       فى حیاتھم ............... ینجح  -٣
  

  :حول الجمل التالیة إلى جمل فعلیة ، وبین عالمة إعراب الفاعل : ١٢س
  . الصدیق یتعاون مع صدیقھ  -١
  .المتنافسان یلتقیان فى النادى  -٢
  .األمھات تھتم برعایة أوالدھن  -٣
  .الصانعون یتقنون  صناعتھم  -٤
  . الفالحون باعوا محصوالتھم -٥
  

  :أعرب ما تحتھ خط فى الجمل اآلتیة : ١٣س
  . فى المصنع  الصانعانتقابل  -١
  .الجوائز  المتفوقونینال  -٢
  .الفصول فى نشاط  التلمیذاتتدخل  -٣
  جدیدتین  قصتیناشتریت  -٤
  
  
  
  
  
  "جزاء العاملین"
  
  ]ربنا وءاتنا ما وعدتنا على لسان رسلك وال تخزنا یوم القیامة إنك ال تخلف المیعاد [ قال هللا تعالى"

  ).......................تخزنا( ،مضاد).............رسل(مفرد ................. )..ء آتنا(ھات مرادف -١
 بماذا دعا المؤمنون ربھم؟ -٢

.................................................................................................................................................
.......................................................................................................  

  ؟إنك ال تخلف المیعاد ما الجمال في قولھ تعالى  -٣
............................................................................................................................  

  في اآلیة أمر ونھي ونداء وضحھم ؟ -٤
.................................................................................................................................................

.......................................................................................................  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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فاستجاب لھم ربھم أني ال أضیع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذین ھاجروا    قال هللا تعالى 
ُ  اوأخرجوا من دیارھم وأذوو تلوا ألكفرن عنھم سیئاتھم وألدخلنھم جنات تجري من تحتھا األنھار في سبیلي وقاتلوا وق

  ثوابا من عند هللا وهللا عنده حسن الثواب
  ).........................سیئات(مضاد)...................سبیل(جمع)..............أكفر(ھات مرادف  -١
  وضح ذلك؟.في اآلیة عمل وجزاء  -٢

.................................................................................................................................................
.......................................................................................................  

  ؟استجاب لھم ربھم ف ما الجمال في قولھ تعالى -٣
............................................................................................................................  

ربھم ویطلب منھم أن یعطیھم ما وعدھم بھ من الثواب  نینادي المؤمنو"ھات من اآلیة ما یتفق مع ھذا المعنى -٤
  "ألسنة الرسلالعظیم على 

.................................................................................................................................................
.......................................................................................................  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
  ربنا وءاتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا یوم القیامة إنك ال تخلف المیعاد قال هللا تعالى 

  .ھات مرادف األولى وجمع الثانیة والمضاد الثالثة ) تخلف –میعاد  –تخزنا (ھات ما یأتي  -١
............................................................................................................................  

  .ھات من اآلیة أسلوب أمر وبین الجمال فیھ  -٢
............................................................................................................................  

  هللا تعالى یكافئ عباده وال یضیع أجر أي عامل ھات من اآلیات ما یدل على ھذا المعنى -٤
............................................................................................................................  

  .عالى ذنوب الذین ھاجروا وأخرجوا من دیارھم وأوذوا من أجل الدفاع عن اإلسالمیكفلر هللا ت -٥
............................................................................................................................  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
  حب الوطن

  
یھوى أمیر مادة الدراسات االجتماعیة حیث یتعرف تاریخ بالده ویستخلص العبر من سیر العظماء ویتعلم الوفاء (

  )لھذه الشخصیات ) ألبوما(والعطاء والتضحیة والتعاون مع اآلخرین فقد صمم 
  :اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس -١

  ]بذل النفس والمال-الحب-العطاء[      )التضحیة(مرادف*  
  ]العابرة -العبرة  -العبرة[        )الِعَبر(مفرد*  
  ]الكره-األخذ - السلب[      )العطاء(مضاد *  

  ماذا فعل أمیر لیعبر عن ھوایتھ لمادة الدراسات؟-٢
............................................................................................................................  

  لماذا یھوى أمیر مادة الدراسات؟-٣
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٦١

............................................................................................................................  
  لمن الصور التي كان أمیر یجمعھا؟-٤

............................................................................................................................  
  :أمام العبارات اآلتیة مع تصویب الخطأ)  ×( أو)  √( ضع عالمة  -٥

    )  (        یھوى أمیر مادة الریاضیات*  
  )  (      معرفة التاریخ تعرفنا سیر العظماء*  
  )  (      لھ أمیرلم یعجب األب بما فع*  
  )  (      لیست ملكا لنا تقال األب األھراما*  

أن ھؤالء قد شربوا من نیل مصر وعاشوا في كنفھا ووجدوا فیھا السكینة واألمانة فكما تحب أنت بیتك الذي یؤویك (
  )وتشعر فیھ باألمن، أحبوا ھم مصر بأرضھا وسمائھا وشعبھا

  من عندك في جمل) أمن(ومضاد)شعب(وجمع )كنف(ضع مرادف -١
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

  بماذا ترد ھذه الشخصیات فضل الوطن علیھا ؟-٢
............................................................................................................................  

  وضح ذلك؟...كل مكان في الوطن ملك للجمیع -٣
............................................................................................................................  

لذلك یا أمیر یجب أن نعمل على تقدم وطننا ورفعتھ بالعمل والمثابرة واإلصرار وبعد أن أنھى األب حدیثھ اندفع أمیر (
ً في أن یغمض عینیھ ویفتحھما فیجد   )نفسھ قد أصبح شابا  في عزیمة وإصرار یؤدي واجباتھ أمال

 ).................واجبات(مفرد).............أنھى(مضاد )...................المثابرة(ھات مرادف -١
  )............شاب(جمع

  كیف یرد اإلنسان فضل الوطن علیھ؟-٢
............................................................................................................................  

  لماذا تمنى أمیر أن یصبح شابا؟-٣
............................................................................................................................  

  أكمل -٤
  أمیر یحب مادة الدراسات ألنھا 

٢  ........................................................-١-........................................................  
٣-......................................................................................................................  
  ....)ض بالده وثرواتھا الطبیعیة وخیراتھا الوفیرة إن أمیرا یحب مادة الدراسات ألنھ یتعرف أر(
  )..................یتعرف(مضاد)....................ثرواتھا(مفرد)..................الوفیرة(ھات مرادف-١
  ما الذي یعرفھ أمیر من خالل مادة الدراسات؟-٢

............................................................................................................................  
  ما الذي صنعھ أمیر لیعبر عن حبھ لمادة الدراسات؟-٣
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٦٢

............................................................................................................................  
  المجتمعالعلم النافع وتقدم 

  
  ................. إن العلماء ورثة األنبیاء وإن األنبیاء لم یورثوا دینارا وال درھما یقول رسول هللا (

(..........................................................................................................................  
  .الشریف أكمل إلى أخر الحدیث -١
  ھات مفرد األولى ومعنى الثانیة وجمع الثالثة في جمل من عندك) درھم –یورثوا  –األنبیاء ( -٢

............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

  ماذا یرث العلماء كما فھمت من الحدیث؟ -٣
............................................................................................................................  

  أشار الحدیث إلى نوعین من المیراث؟فما ھما ؟-٤
............................................................................................................................  

  :أمام العبارات اآلتیة مع تصویب الخطأ)  ×( أو)  √( ضع عالمة  -٥
  )  (      والمال األنبیاء یورثون العلم*  
  )  (    العلماء یقومون بھدایة الناس بعد األنبیاء*  
  )  (        أفضل میراث العلم النافع*  
  )  (    یقصد بالعلم في الحدیث علوم الدین فقط*  

  )ورثوا–لم یورثوا ( ما الجمال في قول النبي -٦
............................................................................................................................  

  )إن العلماء لم یورثوا دینارا وال درھما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ( قال رسول هللا
  )...............دینار(جمع )...................وافي(مضاد).................حظ(ھات معنى-١

  .................................)..أخذه(المقصود بـ 
  )إنما ورثوا العلم (  ماالجمال في قول النبي  -٢

............................................................................................................................  
  لماذا یعد میراث العلم أفضل من میراث المال؟-٣

............................................................................................................................  
  الشریف؟ ثما الذي یرشد إلیھ الحدی-٤

.................................................................................................... ........................
 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  
  ..................................)إن العلماء ورثة األنبیاء، إن األنبیاء لم یورثوا دینارا وال درھما،(
  ماذا یورث األنبیاء؟وماذا ال یورثون؟ -١

.................................................................................................................................................
.......................................................................................................  
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٦٣

  :أكمل مكان النقط من الحدیث-٢
  ......................."........یتركوا لمن بعدھم"كلمة بمعنى"..........................دراھم"مفرد *  
  ".........................نبي"جمع كلمة  "..........................توكید"أداة*  
  ..........................................................................العالقة بین العلماء واألنبیاء أن *  

  
  

  االعتدال في اإلنفاق
  

إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین وكان ذا القربى حقھ والمسكین وابن السبیل وال تبذر تبذیرا  وات قال هللا تعالى 
  الشیطان لربھ كفورا 

  :تخیر الصواب مما بین األقواس-١
 ابعث –خذ  –أعط [      ":ءات"مضاد[ 
 الحقیقة –الحقائق  –الحقوق [      "حق"جمع[ 
 المبذر –المبذور  –البذر [    "المبذرین"مفرد[ 

  ما وجوه اإلنفاق في سبیل هللا تعالى كما جاء في اآلیة الكریمة؟-٢
............................................................................................................................  

  ؟إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین   ما الجمال في قولھ تعالى -٣
............................................................................................................................  
  بم تأمرنا اآلیة السابقة؟وعن أي شئ تنھانا؟ -٤

............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

............................................................................................................................  
  :أمام العبارة) X(أو)√(ضع عالمة -٥

 المسرف في مالھ یضیعھ ویندم حین ال ینفع الندم    ]  [ 
 البخل والتقتیر دلیل على التدبیر        ]  [ 
 نھى اإلسالم عن اإلسراف حتى في العبادة      ]  [ 

قل لھم قوال میسورا  والتجعل یدك مغلولة إلى عنقك وإما تعرضن عنھم ابتغاء رحمة من ربك ترجوھا فقال هللا تعالى 
   .....وال تبسطھا كل البسط 

  اكتب إلى قولھ تعالى  إنھ كان بعباده خبیرا بصیرا -١
............................................................................................................................  

............................................................................................................................  
  :تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس-٢

 تبتعدن-تخفین-توضحن[        "تعرضن"مرادف[ 
 عنائق- أعناق- عنوق[          "عنق"جمع[ 
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٦٤

 تقبضھا –تبكیھا  –تحزنھا [        "تبسطھا"مضاد[ 
  لماذا نھى هللا عن اإلسراف في اإلنفاق؟-٣

............................................................................................................................  
  ؟  یدك مغلولة إلى عنقك لوال تجع  ما الجمال في قولھ تعالى -٤

............................................................................................................................  
  بم أوصانا هللا عندما ال نجد ما ننفقھ؟ -٥

............................................................................................................................  
  إن ربك یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إنھ كان بعباده خبیرا بصیرا   قال هللا تعالى

  "..................عباد"مفرد"...............یشاء"ھات مرادف -١
 اشرح اآلیة السابقة؟ -٢

............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

  ؟"یقدر"و" یبسط"ما العالقة بین  -٣
............................................................................................................................  

وإما تعرضن عنھم ابتغاء رحمة من ربك ترجوھا فقل لھم قوال میسورا  والتجعل یدك مغلولة إلى   قال هللا تعالى
  عنقك وال تبسطھا كل البسط  فتقعد ملوما محسورا

  "..................تبسطھا"ومضاد"...............ید"وجمع......."............ترجوھا"ھات مرادف -١
  وضح ذلك؟.في اآلیتین إشارة إلى االعتدال في اإلنفاق  -٢

.................................................................................................................................................
.......................................................................................................  

  تربیة الدواجن
استھل األب بالحدیث عن حب المصریین في القرى والنجوع والكفور لتربیة الدواجن على اختالف أنواعھا من بط "

  "وأوز ودجاج
  "................النجوع"مفرد............."....استھل"ھات مرادف -١
 ما أنواع الطیور التي ذكرتھا الفقرة؟ -٢

........................................................................................................................  
  ما العادة التي أتفقت االسرة على الحدیث فیھا ؟ -٣

........................................................................................................................  
  بم استھل األب حدیثھ؟ -٤

........................................................................................................................  
  
كما یجب أن یغسل .یرتدي قفازا في یدیھ ونعلین في رجلیھ :وماذا یفعل الشخص الذي یخالط الطیور ؟ األم:یر أم"

  "یدیھ بالماء والصابون بعد االختالط،كما یستخدم المطھرات مثل الكلور ،لتطھیر حظائر الطیور
  "..............یرتدي"ومضاد".....................حظائر"مفرد".................تطھیر"ھات مرادف -١
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٦٥

 كیف تنتقل إنفلونزا الطیور؟ -٢
........................................................................................................................  

  
  ماذا یجب على من یخالط الطیور ؟ -٣

........................................................................................................................  
آمنین،فیا أبناء  المواطنون والنظام في الوطن،ویحرسون المتاجر والمنازل فینام األمنالشرطة یحفظو ن  رجال"

  "عملھم أداءساعدوا رجال الشرطة في :الوطن 
 .أعرب ما تحتھ خط -١

  استخرج من الفقرة -٢
  ..........................جمعا واذكر مفرده ..........................إعرابھ’مبتدأ وبین عالمة 

  ......................................................................................جملة فعلیة وحدد ركنیھا
  "د في عملھكرم المدیر المج" -٣

  .حول الجملة السابقة إلى المثنى والجمع وغیر ما یلزم
........................................................................................................................  

........................................................................................................................  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  إعرابھا  الكلمة
    رجال
    األمن

    المواطنون
    أداء


